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الأولىالطبعة

م6002اهـ/،27

الإسلاميالداعيةخدمةليالمعاصرةالعلوم:العنوان

ابلجميلمحمدالدكور:التأليف

52ك!5.17:الصفحةقعاس

5552:النسخعدد

محفوظةالحقوقجميح

الطبعطرقبكل،منهجزءأوال!بهذاطعيمنع

المسموعوالمرئيالتسجيلوالترجمةوالنقلوالتصويرو

منخطي.إذنإلاالحقوقمنوغروهااطسوبو

أفصئمتهالمب!إل!ميمانه!لآ!

يلطتاعؤؤآلتشيرؤآقوفيدثي

629..5335611ء1:هالف-سؤرلإءحملبؤنيدقشق

629..3.202211؟:فاكس629..ء3739جؤال:ا.ه

ه!،مة03ص!+!م!يم05!+الإكزوفيلبرثدا

الطباعيالتنفيذوالفنىالاخراجعلىاثرف

أءمإو!ؤفتئث!
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يخصافهإلزءنلىأ!

نمأف!%لأمأقأ-أ؟!ر!! ،،ه"سمبماوولهيرإص

ففا!يففض!أبم!ول

!ضأئ!!بزلحةلج!إ،*!

ا!!ر
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من!الائةك!مة

ومذبر،الإنسان،خالقالعلأم،العليمالرحمانالرحيمالحمددثه

الحكيم.العزيزهوإلاإلهلا،بمقدارعندهشيءكل،الأكوان

ينطقلاالذي،المسداةوالئعمة،المهداةالزحمةعلىوالشلاموالضلاة

يوحى.وحيإلاهوان،الهوىعن

وبعد:

المشاهدةعلىالمبنيةوالحقائقالعلملغةاضحتاليومالعالملغةفإن

العلمية.والاكتشافاتالحئة

وانجذبالمذهلةالعلميةالاكتشافبتلكاغتزاليومالمسلمينمنوالكثير

بل.منزلآ.قلبهفيللدينيعدولم،قذسهمبل،اصحابهاومخد،إليها

فيوهو،يؤديهاشكليةوعباداب،بهايقومطقوسمجردلديهالدينأضحى

وعن،38،:الأنحامأ"شئئلممنالكتئىيئقرخمتافا!:تعالىقولهعنغافلذلك

،(39:انملأ"اتئإيغيرفو!أةتميرييمق!لمحتاؤت!اأ:قوله

وجدتم.شيئأ.اكشتفتموكلماالعلميةالمؤهلاتلديكمتصبحعندماأي

الكريم.القرآنفيوجليأواضحأذلك

ئاقرخمناأ:لنايقولعندما،14:الملكأ(نخققنئضقمآلآأ:يقولالذيوالله

علىنكونأنعليناينبغي..والصدقالحقهووكلامهثئء"منأليهتئىيئ

والسنةالكريمالقرآنوفيإلاسيظهرأوظهرعلمياكتشافمامنبأنهيقين

إليه.إشارةالشريفةالنبوية

الأسمىمقصدكفيذلكتجئدأنالمسلمأيهابكوالأليقفالأجدر
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وعبادته.وجلعزاللهتوحيدىالىالدعوةوهوالأعظموهدفك

ألذيزفيلئصئواطأكةئئغئميرقؤكلينتقرإخمؤلأ:يقولتعالىوالثه

.،221:التوبةأ"ئحذروئتظهزتئ!خزجعوأ!ا!فؤظضقيلئنذلذأ

الفقهتعرفطائفةعلىالأياممنيومفي.محصورةتكنلماللهإلىفالدعوة

مسلمبكلمرتبطةهيبل..المناسباتفيالكلاموتجيد..فحسبوالحديث

..داعيةالصدوقفالتاجر..الفكريوتحصيلهالعلمياختصاصهكانمهما

البحاروعالم..داعيةوالط!بيب..داعيةوالمخبري..داعيةوالمهندس

داعية.مسلموكل..داعيةوالجيولوجياالجفرافياوعالم..داعية

الذعاةأؤلئكأحدهوالثهحفظهالحبالجميلمحمدالدكتورومؤلفنا

والعلميالطبيالإعجازفيوباحثاختصاصهفيمتمكنطبيبأنهستماولا

ثماراحدهوأيدينابينالذيالكتابوهذاالشريفةالنبوبةوالسنةالقرآنفي

تجاربهخلالمنجمعهاالتيالمتواصلةالعظيمةوأبحاثهالكريمةجهوده

الاعجازفيموسوعاتمنالمجالهذافييصدرلماالمستمرةومتابعاته

جميلةورديةباقةمنهافنسق..الموضرعهذاإغناءفيساهمتوكتبالعلمي

فيصاهممنوكلاللهفجزاهالأذواقجميعترضيبستانمنزهرةكلقاطفأ

الطريق.هذاعلىالسيرفيللمتابعةووفقهمالجزاءخيرالموضوعهذا

...الكريمالقارىءأيها..الكتابصفحاتوإلى

الناشر
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ال!تاب*جممابمى

ومنوصحبهآلهوعلىالثهرسولعلىوالسلاموالصلاة،دلهالحمد

وبعد:،هلاوا

الداعيةخدمةفيالمعاصرةالعلوم)الكتابهذاموضوعاتأهمف!ن

من:مقبسة(القرآنيةللآياتالعلميةالحقائقمطابقة-الإسلامي

والباحثالداعيةخدمةفيالمعاصرة)العلوم:المرسومبحثناا-

وتكوينإعداد)حولالموسعةالندوةفيخلاصتهالقيناالذي(الاسلامي

والدراساتالبحوثمركزقبلمنعقدتالتي،(الإسلاميوالباحثالداعية

.(م8991)الأولتشرينفيببندادالاسلاميةالعلومجامعةفيالإصلامية

قمناوالتي،(القرآننيالعلم)برنامجفيالتلفزيونيةالحلقاتبعض2-

اواخرفيالدوليبغدادتلفزيون-العراقيةالفضائيةالقناةفيوتقديمهاب!عدادها

نيالتلفزيونيةالحلقاتوكذلك،(ام999)عاموأوائل(ام899)عام

عامقدمناهاالتيالفضائيةالشارقةقناةفي(القرآنفيالعلميالإعجاز)برنامج

قبلمنشديدينواه!تمامأإقبالآ-والفضلالحمدولثه-لاقتوالتيم(002)1

يطلبونمنهمقسماجعلمما..مستوياتهممختلفوعلى،الكرامالمشاهدين

لمللذينالفائدةلتعميم؟خاصكتابفيالموضوعاتهذهطبعوب!لحاحمنا

أنهمأو،منهاقسيممتابعةفاتهمأو،التلفزيونيةالحلقاتهذهيثاهدوا

خاصةبهاوالاستعانةودراستهافهمهالزيادةمكتوبةعليهاالاطلاعيريدون

والموعظةبالحكمةاللهإلىالدعوةمجالفيالأفاضلالعلماءللسادةبالنسبة

عصر؟العصرهذايفهمهالذي،المنطقيالعلميوبالأسلوب،الحسنة

والمعرفة.العلم

http://www.al-maktabeh.com



علاقةلهاوالتيالطبيةالمؤتمراتفيفيهاشاركناالتيالأبحاث3

التيالمحاضراتعنفضلآوخارجهالعراقداخلالقرآنفيالعلميبالإعجاز

مواسمهافيللمشاركةتدعوناكانتالتيوالعلميةالطبيةالمراكزفيألقيناها

الثقافية.

وإصداركتابةإلىدفعنيالذيهوالأصدقاءهؤلاءطلبان:يقالوالحق

الأخرىالأجزاءإكمالإلىتعالىبالثهمس!تعينأ،الكتابهذامنالأولالجزء

الوتت.وضيقالأشغالكثرةرغم،الفرصةسنحتكلماتباعأوإصدارها

الإسلاممرقف:عنالأول:رئيسيينقسمينإلىالكتابهذاقسمناوقد

مطابقة:عنوالثاني.(الكتابأساس)علميةمعجزةاالقرآنوكونالعلممن

حسبفصولتسعةعلىاشتملوالذيالقرآنيةللأياتالعلميةالحقائق

الجداولبعضالحقنافقدالتوضيحولزيادة.(الكتاب)بناءمرضرعاتها

الموضبرعاتسياقحسبفصولهبينموزعةالكتابداخلوالصوروالأشكال

(الفلؤنالملحق)أسميناهآخرهفيخاصأموقعأالملونةللصوروأفردنا،فيه

.الكرامللقراءالفائدةلتمام

يجعلوأن،والسدادالتوفيقوحدهونسأله،المعينوتعالىسبحانهوالله

..غيرهأوالكتابهذافيصوابمنكان!وما،الكريملوجهخالصةأعمالنا

..زللأوخطأمنكانوما،والشكرالحمدوله،وتعالنسبحانهالثهمنفهو

ارشادناالكرامالقراءمنونطلبمنهاللهفنستغفر،الشيطانومنأنفسنافمن

النصير.ونعمالمولىنعمإنه؟السبيليهديوهوالحقيقولوالله،اليه

المؤلف

،!عة
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يمتقة

النعمةأبرأهممال!مةلمم!ة

المو!لفرع/العراقفيالمسلمينالشبانجمعيةرئيس

محمدورسولهعبدهعلىوالسلاموالصلاة،رضاهيبلغنيحمدآدئهالحمد

51هداتبعومن؟الأبراروصحبهالأطهارآلهوعلى،للعالمينرحمةالمبعوث

الدين.يومإلى

هذافيوبخاصة-الدينبهذاواعتزازهالمسلمفخريبعثفمما:بعدأما

تفسيرفيكثيرةاساليباتخذتالتيالقرآنيةالدراساتكثرة:العصر

أدهث!الذي،الكريمالقرآنشطروجوههميولواأنلهؤلاءوحق،اللهكتاب

أروعوما،والعلومالمعارفمختلففيعلميةإشاراتمناحتواهبماالدنيا

ت!نقضيلا":بانهالقرآنلهذاعليهوسلامهاللهصلواتالرسولوصف

كلفيوهناكهناالناساكتشفإلا..الأيامبعدالأيامتمضيفما..!عجائبه

الحكيم.القرآنإليهاأشارعلميةحقائقالسنواتمنسنة

فيعلميةدراسةالقرآندرسواالذينالمعاصرينالعلماءمنكثيرأبدعولقد

واجتماعية،،ونفسية،علميةجوانبفاظهروااختصاصاتهمشتى

العلميالجانبأنبيد،السابقونالعلماءإليهايشرلم،وسياسية،واقتصادية

العلومفيهتتقدمالذيالعصرهذافيالصدارةمكانيحتلصارالذيهو

.العقولويحيرالألبابيأخذتقدمأوالمعارف

هو..العلميةبالحقائقتفسيرآالقرآنبهيفسرالذيالعلميالجانبوهذا

كثيرآأنذلك؟الغربيةالمجتمعاتفيالواضحةوبصماتهالطيبةآثارهتركالذي

11

http://www.al-maktabeh.com



الجانبهذاإنبل،بهليأخذواإليهالوصولإلىيسعونالغربمفكريمن

يتيسرويوم،الساعةموضوعاتمنوموضوعأ،العصرلغةهوصارالمهم

غيرعددف!ن..المجتمعاتتلكفيعرضهيحسنونصادقوندعاةالدينلهذا

عبداللهبنمحمدلواءتحتسينضوون،الحقيقةعنالباحثينمنقليل

عليه.وسلامهاللهصلوات

فيوجعلهاالمسلمينبهااللهكلفالتيالأمانةعظميظهروفكذا

آنف!ت!ؤائ!اليؤالآزصيىألمحؤقيقئألأتاتةغرضحناإتا):تعالىقال،أعناقهم

.72،:لأحزابا1جهولا"طلوماكأنإتث!لإدنتنآؤخالايتهاوتمشفقنمجمقها

الذيالقرآنهذاأمامإعجابموقفبحقلقفالمنصفالانسانإن

كانتماعلميةبحقائقفجاة،يكتبولايقرألا:أميرجلعلئاللهأنزله

الحقائقتلكبعضإنبل،محمديقلبعلىنزولهعندالعربقعرفها

أينفمن!بقليلذلكقبلأو،العشرينابقرنفيإلاتكتشفلمالعلمية

!!!؟العالمينربمنتنزيلاالقرآنيكنلملوذلكب!لمحمد

الموسومالبحث:الأيامهذهفيكتبتالتيالرائعةالبحوثهذهومن

محمدالدكتورللأستاذ(الإسلاميالداعيةخدمةفيالمعاصرةالعلوم):ب

الله،خلقوالكرن،اللهكلامالقرآنأنالىفيهيشيرفهو..الحبالجميل

:يقولأسمعه،اللهخلقهوالذيالكونمعالثهكلاميتصادمأنيمكنولا

:وتراءتانكتابانوجلعزلثه)

،(الكبرىالمعجزة)والمسطورالمقروءالكتابوهو:الأولىالقراءة

العالمين.ربكلام،الكريمالقرآن..والثابتةالمطلقةوالحقيقة

،(الصغرىالمعجزة)والمنظورالمفتوحالكتابوهو:الثانيةالقراءة

العالمين.ربخلقهمخلوقواكرمأهم،الإنسان..فيهبماالكونهوالذي

الذيوجلعزاللهوهوواحدآوالقراءتينالكتابينهذينمصدركانولما

كلويفسر،ويتناسقايتطابقاأنفلابد..والإنصانالكونوخلقالقرآنأنزل
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وظيفته.وتأدية،معانيهوفهمأسرارهكثففيويساعد،الآخرمنهما

حالةفيمعأويثحكلان،القرآنإلىيقودوالكرن،الكونإلىيقودفالقرآن

عليهاالاصطلاحيمكن،ومتعاونةمتناسقةواحدةمجموعةبينهماالجمع

وتسيرهاوتضبطهاتحكمها،(الكونيةالإنسانيةالقرآنيةالمنظومة):باسم

.(واحدةوسننقوانين

كيفولكن،قررهمابكلمصيبوهو،الحبالالدكتورقررهماهذا

علمية؟وحقيقةقرآنيةآيةبينجمدامبوجودماعادعىإذاالحال

لاا:فقالالزندانيالمجيدعبدقررهبماالمؤلفالأستاذبسثشهدوهنا

..زلكحصلمادماذا،علميةوحقيقةقرآنيةآيةبينالضداميحصلانيمكن

الكريمةالآيةفهمأنواما،بحقيقةليستالعلميةالإشارةتكونأناما:ف!نه

.(صحيحغيروتفسيرها

كما،هذابحثهفيأبدعفلقد؟أمثالهمنوكثرالحبالالدكتوراللهوفق

.أ)2(القرآنفيالعلوموأ،،)1(القرآنفيالطب)السابقينكتابيهفيأباع

السبيليهديوهوالحقيقولوالله

النعمةابراهيمالثبن

الموصل

دار،(ام799)العمريوميضوالدكتورالحبالجميلمحمدللدكتور،القرأننيالطب5(1)

.لبنان،بيروت،والتوزيعوالثرللطباعةالنفاض

دار،(ام899)الجواريمقدادوالدكتورجميلمحمدللدكنور،القرأنفيالحلوم5)2(

.لبنان،بيروت،والترزيعوالثرللطباعةالنفاض
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مةمف

الناب!يرأتبمم!ادكتورالثيون!مم!ةبق!م

نأ،وعزيزكريمأخوهو،الحبالجميلمحمدالدكتورمنيطلب

الداعيةخدمةفيالمعاصرةالعلوم"وهوالطبعقيدلهكتابعلىأطلع

إيمانيتقوييمافيكبيرةأهميزذوالكتابموضوعلأنونظرآ"الإسلامي

عقوليعنالعليمثولتالإلحادآئتسهاالتيالفتتيودفع،المؤمنين

ففيموفي،القويمالديننهذاالىالمسلمينغييردعوةوفي،المسلمين

إلىالمسلمينحفنروفي،الصحيحةوالسئةالكرييمالقرآنينيبيماخوطنتاما

نأكذذلكينتبئيئ؟الدينمعتتوافقالتيالعلميةالنهضةبأسبابالأخد

يعتركبالنقمقكاند!اذا،الكفاياتفروضيىاهئمينالآبحاثبهذهالقياتم

نأيصحفلا،والشنيماالقرآنيفيالعلمئالاعجانيمجاليفيالدراساببعفق

ينالقادرينعلىليوجمثهذادان،جمييهاعليهايبنسج!ثخكمأذلكيكون

العلويممجاليفيوالشتةالقرآنيخدميماإلىيسايىعواأنالإسلايمعلماء

وغييرها،والفقيما،والأصولي،اللغةمجاليفيالسلفثخذتهاكما،الكونييما

أماقهاتنحنيكبرىعلمييمامعجزةأماتمفنحن،الشرعييماالعلويممجالابمن

عصيرنا.فيالكونيةالعلويمقادةمنالمنصفينجتاة

المرتخقة،المقولاتيناتخذواالاسلايماعداصينالآخزوالطزث

بثمني-ئقذزلاذريعةوالئئئةالكتابفيالعلمبئالاعجانيموضوعفيوالمتسزعه

النظريهنقفيىخلاليين،!النبيوأحادي!ثالقرآفيأيابلنقميى-اليهمبالنسبة

الكتالبفيالعلمئالإعجازفيللباحثنينبغي،تثبتلمالتيالفخةالعلمية
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وأ،اللهكتالبفيآيةيربطأنقبلوالتريصثوالتثث!بالتحفنيفييبالغأقوالسئة

.بزاةمنهاوالعلئم،العليمإلىتنتميائهايتوفئممقولهمع!اللهلرسولحديثأ

علىاعتمذإذامرفوض!والسنةللقرآيئالعلميئالتفسيزإن:نقولانويمكن

الحقيقةدرجةإلىتصلولم،تستمزولم،تثبتلمالتيالعلميةالنظرياب

العربية،اللغيماقواعدعنبالقرآفيخرقياذاومرفوضق،بهاالمقطوعالعلمية

تعتمذخلفيةعنصذراذاومرفوضق،يالنبيزمنفيمفرداتهاومدلولات

فيالقرآنعليهدذماخالفتإذامرفوضن،تابعأالقرآنوتجعل،أصلآالعلتم

ينودلتهثمقنمرفوض!وهو،السئةصحيخعليهدذاو،آخزموضع

علىأنهميزعمونوهم،إلقائهمفييتثئئواولم،أخذهمفييتحققرالمالذين

.بزاءمنهموالعلئم،عليم

والتزتمالتفسييرأصوليفيالمعروفةالقواعذالتزتممقنذلكبغدمقبوذوهر

،والاحتياط،بالتحزيوامتاز،الشريعةوحدوذ،اللغةحدودتفرضهما

علمأاللةززقهمئن4مقبووهو،الئ!كتابفيناظيركليلزمالذيوالضبط

هوالذيالنص!يكونأنفيبدنل!،قعأالكونيةبالسنزوعلمأ،والسنةبالقرآفي

مقطوعأالعلمئالجانمثيكونوان،والذلالهالثبوبقطعئالإعجانيموضوغ

متكقفأ.أومفتعلآولا،وتائاعفوياالتطابقيكونوأن،بصخيه

ووضيه،العاتيمفيالعليممسايىلتصحيحيتقذموااقالمسلمينب!مكافيوإن

فييماومصذقأ،ورسولهبالثإالإيمانيإلىطريقأوجعيه،الصحيحمكافيفي

الإصلايم.أحفتةعلىودليلآ،القرآفي

والتفكز،العباداباجلمنعبادبروالأرضيىالسماواتخلتيفيالعفكز)ن

للناسوتقديقها،المسترياتأرفعينعبادبوالآياتالأحاديمثمعانيفي

البحوثفيمتحققكفهوهذا،والسماوابالأرضيخالتيالفهإلىخالصةدعو:

اكتشافبإلىالمسلمينيحفرأنأيضأئمأنيينوهذا،والسئيماالقرآفيفيالعلمية

منحقبةعاشوهاالتيالتخفففترةبهمتعئزإيمانيهبدوافغ،الكوفيأسرار
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عنالخالتيكلامفيالمسلمونالباحثونوسيجذ،المجالابهذهفيالزفي

النتائبئ،لهمتقزفي،أبحاثهمفيشنيرهم2أثنافيتهديهمأدتةمخلوقاتهاسرإر

.الجهوذلهموتوفز

!بم.!ه

16
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الع!ممةال!!لا"موقف
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الع!ممةأ،!لاءموقف

آلهوعلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربلئهالحمد

اجمعين.وصحبه

العصرهذافيالإسلاميوالباحثالداعيةومنهجمهمةف!ن:بعدأط

والمرسلينالأنبياءومنهجمهمةنفستكونانيجب-ومصرعصركلوفي-

إمامهمهوالذي،محمديسيدناحتىالسلامعليهآدمسيدنالدنمن

في:تتلخصكانتوالتي،وخاتمهم

له.شريكلاوحدهوعبادتهوتعالىسبحانهبالثهالإيمانإلىالدعوة-

.القادمالحسابيوممنوالإنذار،الآخرباليوموالإيمان-

منهديعلىالفاضلوالمجتمعالصالحالإنسانتكوينعلىوالعمل-

المنزلة،الكتبهذهآخرهوالذي،الكريمالقرآنوخاصة،السماويةالكتب

لمائضذفايأنحتئأنكتنبإلتكأوآنرتتآ:وتعالىسبحانهقال،عليهاوالمهيمن

.،84:الماندةأ"علتروكهحمئافحيتضآمنيلأيدئف

الدنيا،هذهفيوسعادةسلامفيالناسيعيشأنأجلمنذلككل

وهو-ذلكبعدثم،وعمارتهاالأرضفيوتعالىسبحانهاللهخلافةويحققوا

الأبدية،وبالسعادة،وتعالىسبحانهاللهبرضوانيفوزواأن:-أهميةالأكثر

ؤهؤأنقآؤذ!يرئنضطحاعملمن!:وتعالىسبحانهقال،النعيمجنات

الخل:أ"تقتلونصالؤ(تابأخسقأحرفمؤت!خننشفزطئبةختوةققنخيتئ!ئؤمن
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الرسولكان..والمصيريةالعظيمةالأهدافهذهإلىالوصولأجلومن

اللهمنوبهدئ-،والأنبياءالرسلمنإخوانهقبلهومنيف!محمدسيدناالأمين

تلخيصهيمكنالذي،الدعوةفيالآتيالمنهجيتبعون-وتعالىسبحانه

الآتية:الرئيسةبالأمور

:والبرهانالبصيرة-ا

آتتغنىتصير"آنماؤتيئقئأدتإعؤا،لى%قذ؟-صمبيل!فل!:وتعالىشحانهقال

الحجةهي:والبصيرة.801(:أيوت"أئممثيركبينآنماؤقآأدئ!ؤسمثتق

يلتا-سضنرقذاإ:وتعالىسبحانهلقوله؟والبرهانوالمعرفة،والدليل

قدأ:وتعالىسبحانهوقوله،02،:الجاثيةأ(ئقويرءكوينوئورحمةومماصى

مجيي!"غقتكغأتأؤتأقضقتقأغيئؤتق!لنقيتيءآئمحرقمق!رلكغينت!حآبزتجأبهم

.،401:الأنعام1

لؤم!ؤأنرفأ،تييهغزلبهغين"برخمنكإكئمقذآلتامقتجةكاة:ونعالىسبحانهوقال

.،174:الناءأئميناأ

الحسنة:والموعظةالحكمة2-

وخدنفص"لخصمتزبآلحكمؤؤآئتؤعظزقىتل!صمبيلىالمأخ!:وتعالىسبحانهقال

النحل:أ(بآنئفتلإينآغقميزممؤئئبييإغنضحلبمنفؤآغقزت!يذانآخ!ش؟قييآلتي

،125.

الحسنةالموعظةهوالدعويالخطابفيالمطلوبأن:هناوالملاحظ

الجدلية):بعليهالاصطلاحويمكن،الرصينالهاديالعلميوالنقاش

:بتعريفهايمكنالتي(الحكمة)كلمةذلكسبقولكن،(المنطقيةالعلمية

لأنه؟حكيمأالطبيبشقئ:ذلكأجلومن،(محلهفيالشيءوضع)

فيويضعه،مرضهتشخيصبعدالمريضيحتاجهالذيالمناسبالدواءيصف

الصحيح.مكانه
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فيشيءكلووضع،والأفعالالأقوالفيالإصابة)هي:هنافالحكمة

.()1(دراتقانب!حكامالمناسبموضعه

منعصرلكل!ولكن،(الدعرةأسلوب)إنها:نقولأنونستطغ

وقلوبعقولإلىللوصولالإسلاميالداعيةيتبعهاللدعوةأساليبالعصور

كماهيالتي،.قليلقبلذكرناهاالتيالكبيرةوالمهامالأهدافلتحقيقالناس

وهذه،جميعأعليهموسلامهربيصلواتوالأنبياءالرسلمهمةقلنا

الفكريوالمستوى،وبيئتهمحياتهماحوالعلئتعتمدوالطرقالأساليب

الوقت.ذلكفيللناس

!ع!يه*

أهماننرى..والعشرينالحاديالقرنفيالعصرهذافينعث!إذونحن

إظهارفييكونأنيجب:الحاضرالوقتفيالدعوةأساليبمنأسلوب

وذلك،الكردمالمرآنفىالعلميالاعجازأو،العلم!نوالخطابالبرهان

التالية:للأسباب

لغةدران،الساعةموضوعاتمنهماوالتقنيالعلميوالتقدمالعلمإنا-

والتجريبية.الماديةالعلومإلايفهملاأصبحالذيالعصرلغةهيالعلم

علىكلهاالمعمورةأقطارفيالمشتركةاللغةأصبحتالعلملغةإن2-

التيالأمورمنالعلميةالحقائقوأصبحت،وثقافاتهاولغاتهاأجناسهااختلاف

امامصغيرةواحدةقريةكأنهالعالموأجمبح،كلهمالناسعليهاويتفقيفهمها

الاتصالاتوأوضحاسرعوسيوفروفرالذي،الهائلالتقنيالتقدمهذا

وأدقالمجالاتشتىفيوالمعارفالعلومهذهوتبادللانتقالوالمواصلات

.التخصصات

علىمقتصرآوليس-كافةللناسهدايةكتابهرالكريمالقرآنولكون

.(همى)،اللهالىالدعوةفيالبويةالحكمةمنتبات"النعمةابراهيم(1)
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البيانيإعجازهيستوعبونالذينالعربيةاللغةيفهمونالذينأوالعرب

الواجبمنأصبح-القرآنيالإعجازجوانباهممنهووالذي،والبلاغي

الوقتفيوضوحأأكثراصبحالذيالعلميوالإعجازالبيانإظهارعلينا

تخصصاتها.كافةفيالعلومفيالنقدمنتيجة؟الحاضر

الإنسانحياةاساليبمنالكثيرالعلمفيهغيرالذيالعصرهذاوفي3

الطرقإلى-كذلكالعلموبوساطة-فيهينظرأصبحوالذي،تفكيرهوطرق

أنهاعلىالماضيفييستخدمونهاالدينرجالكانالتيالقدبمةالاستدلالية

والمعتمدةالصحيحةالطريقةبانيؤمنالحديثالإنسانوأصبح،باطلةطرق

الدينأعداءاستغلوقد،العلميالتفكيرأنتجهاالتيهيالمقبولللاستدلال

مدعين،الايمانيةالحقائقلمحاربةالعلميةالحقائقهذهبعضوالملحدون

ومهماالعلومهذهأنيدرواولم،العلميوالتفكيربالعلميةلأنفسهم

فيالمطلقةالثابتةالعلميةالحقائقإلىبالشبةفيضمنغيضفهي..تقدمت

أوتيئصومآأ:وتعالىسبحانهقال،الكونفيموجودةالتيأو،الكربمالقرآن

.85،:الاسراءأقييلأ!لملأليتناين

بنفسالأعداءنواجهأنيجب..التحدياتهذهأمامالمسلمينفنحن

الأسلوبباتباعوذلكيستخدمونهاالتيوالأصاليبوالوسائلالمصطلحات

عليهمالحجةنقيموبذلك،متكاملعصريإسلاميفكرو)يجادالعلمي

كانراإنالإيمانالىوتعالىسبحانهاللهيهيدهموقد،العلميةوالبراهينبالأدلة

منونزيد،المسلمينمنكثيرالىالثقةنعيد:نفسهالوقتوفي،صادقين

يجدواان0،26:البنرة(1تفي()1يظممنوتيهن!بابمنيريدونوهم،ايمانهم

أداذ:تحالىفولهتفيرفي(ههص)،الفديرنغمنانفيرزبدة"كابصاحبيفول(1)

قلبيايطمثنولكنبلىقالقؤمنأولمفالالمرتىتحيكيفأرنيربابراهيمقال

لهلتحصل؟الينرؤيةأراد)نما،القلبرؤيةيردلم:(أرني).026،:البقرة1

=،(بلىقال)..اراءتهتسألنيحتىالاحياءعلىقادربأنني(تؤمنأولم).الطمأنينة

22

http://www.al-maktabeh.com



:الثريف)1(عدنانالدكتورالأستاذيقول،الأسئلةمنلكثيرعلميأجوابأ

الشريف-والحديثالكريمالقرآنفيالعلميالإعجازبيانفينجدكذلك)

السمعيةالاعلاموسائلمختلففيوتعميمهوتدرشمهوبرمجتهوتبسيطه

،البرهانيقينإلنالفطرةإيمانمنالفردبواسطتهاينتقلنوعيةنقلة-والبصرية

اليومبعضهمفاصبح،الإسلامالغربيينأكثراعتنقخلالهمنالذيالسبيلوهو

والمشككين.الملحدينضدفعاليةدعاتهأشدمن

فيالتشكيكموجاتضدللمسلمالراقيالحصنيشكلالعلميوالاعجاز

تطاوللكلالمفحمالهادىءالرصينالعلميالردفيماضيىسلاحانهكما،دينه

.(الحنيفالدينعلى

ؤثكمزاهقممؤق!داآلتطلإقتذقف!قئلآفئئقذفتل!:وتعالىسبحانهقال

.،18:الأنيياء1،نصفونمتاآئوئل

ذا؟الشريفةوالسنةالكريمالقرآنفيالموجودةالهائلةالعلميةالمادة4-

منبالركمالمباركالكتابهذاف!ن؟كبيرةعلميةبثروةالكريمالقرآنجاء

ف!نه.والإرشاد.والهدايةالشرعيةوالأحكامالعقائدفيكتابأأساسأكرنه

التوحيد،إلىالشركمنالناسأخرجإذ-المجتمعفيجذريأتغييرآأحدث

فيوالانحرافوالإفسادالفسادومن،والإرشادالهدايةإلىالضلالومن

)1(

دلاثلالىالحياندليلباجتماع(تلبىليطمئنولكن)،ذلكعلىتادربأنكوآمنتعلمت

النفوسعليهجبلتلماالمعاينةطلبدانما،قطالموتىاحياءفيظكأيكنولم،الايمان

ابنوعن،،كالمحاينةالخبرليىا:!النبيقالولهذا،عنهأخبرتمارؤيةمنالثرية

ذلكوفياهـ..(منهاأرجىآيةعنديالقرآنفيما):قالأنهعنهمااللهرضيعباص

الايمانيةالحقائقمع-الملموسةالعلميةالحقائق-المحاينةأدلةاقرانالىواضحة)ضارة

ذلك.أمكنكلماالنيبية

الأولىالطبعة،(22)ص،الكريمالقرآننيالعلميةالثوابت"القرآشالطبعلم

.بيروت،للملايينالحلمدار،(7791)
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منكثيرآذكرن!نه؟فيها-والاستقامةالاصلاحالىالحياةمجالاتجميع

منأكثربلغت،الطبيعيةتخصصاتهاجميعفيالعلميةوالحقائقالاثارات

الكريم،القرآنآياتعددمجموعمن(02%)حواليأيآية(0012)

!القرآنفيالعلومأكتابينافيوفهرستهاجمعهاتم،آية(6236)والبالغة

الكتابين.هذينفيمنهاقسمتفسيروتم،"القرآنفيالطبوأ

الشريفة.النبويةللأحاديثبالنسبةالحالوكذلك

العلميةالإشاراتمنالكبيرالكمهذابوساطةنشطيعالعصرهذافيو)ننا!

فيويخدمنالنايظهرهاالتجريبيالعلمبداوالتي،والسنةالقرآنفيوالطبية

الوسائلهذهتوافرلعدبمالسابقفيمتوافرآذلكيكنلموالذي،معانيهافهم

توافرلعدممعانيفاامشيعاببمقدورهمالسابقونيكنولم،والتقنيةالعلمية

تحقيقتعالىاللهوبعوننستطيعهذهوالحالةف!ننا..لديهمالوسائلهذه

وذلك،لإثباتهاالأدواتتوفرتإذاالعلميةالمجالاتبعضفيالعلميالسبق

،والحياةالكونفيوالنهائيةالمطلقةالحقائقدائمألنايبينالكريمالقرآنلأن

سبحانهوقال،501،:الاسراءأؤيخلحيشذ"آنرئنةأوبآلحتيلموتعالىسبحانهقال

يتثهذونوالتثكيكةيعنع!أنرتهإليث(نرذيمأتخهذألئةإثيهيئ:وتعالى

العلم.كليتضمنجعله:اي؟166،:الناهأبأفوش!هدا"كنئ

للآياتالعلميةالحقائقمطابقةعنالأمثلةبعضنذكرأنقبلوإننا

منها:؟المهمةالأموربعضنوضحأنيجب..القرآنية

والقرآنيالاسلاميالمنظورفيوالايمان-المعرفةأو-العلمإن:أولآ

عمقبسببيتداخلانالأحيانمنكثيرفيوهما،واحدةلعملةوجهان

العلم()كلمةذكروردوقد،متوحدآوجهأفيصيران،بينهماالوشاثج

في(المعرفة)كلمةووردت،موضعأ(782)فيالقرآنفيومشتقاتها

كلمةلورودنفسهالعددوهو،(811)بمجمرع:اي؟مرضعأ(92)
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.(أيضأ؟موضعأ(181)فيوردتوالتي،القرآنفيومشتقاتها(الإيمان)

العلميةالبحرثنتائجأقوىهرالإيمان):انيشتاينالفيزيائيالعالميقول

بدونالإيماندان.،الأعرجثميةليمثيالإيمانبدونالعلمدان،وانبلها

.ا)2(الأعمىتلضىليتلمسالعلم

وحدهالدينيالعلمليسالقرآنيالمنظورفيبالعلمالمقصودإن:ثانيآ

العلمأبرابوأقدساهممنهووالذي-التوحيدعلمأو،الشرعيةكالعلوم

هذهولكون91،:أمحمد"،،ألته،بةلأآت!"ئألمحقبز:وتعالىسبحانهلقوله

بالعلوم)سميتولذلك،والنارالشركمنوتنجيتنقذالتيهيالعلوم

هذهفيالمجالاتكافةفيوالمعرفةالعلمفروعمنفرعكل-و)نما(المنجية

العلومهذهدراسةلأن؟أيضأمشمولة-والماديةالانسانية-العلومالحياة

عزبالثهالإيمانإلىحتمأسيقود..الصحيحالعلميوبالأسلوبفيهاوالتعمق

المساندةالعلوممنوتعتبر،صنعهودقيقخلقهعظيمومعرفةوتوحيدهوجل

أثز!:وتعالىسبحانهقال،تفسيرهاخدمةوفيالشرعيةللعلوم-المساعدة-

ؤصضربيفىصذداائجتاليتربنأئؤ!ائختلقاقآصتجتايهءتمرئؤمآ:ينألئمآشأترذآقةآ!تر

ألؤنهتخيهصؤلأشتروآلذؤآلضآلاي!ل!منى!ممو3ؤغزييمبأثؤنهائخ!

.،282-7:ناطرأ،غ!ر!ييزأدئةإئأئصقمئرم!عبا،؟يقألةمجثىإشاكذنلى

العلمعلىتشجعآيةسبعينمنأكثرالكريمالقرآنفيوردت:ثالثآ

العلماءعلىوتني-الكونفيوالتمعن-النظرالعلميوالبحثوالمعرفة

كما،والأرضالسماواتخلقوفيالكونفييتفكرونالذين،والمفكرين

آلمتضلئطيئفيترشفتوون":وتعالىسبحانهبقوله(عمرانآل)فيورد

وتعالى:سبحانهوبقوله،191،:محمرانأآلقظلأ(قداض!قتقاترئتاؤالأزضيى

وتعالى:سبحانهوبقوله،10،1:أبون!"ؤآلأ!رضيىأفمتؤلضفيأقاآنظروائلة

)1(

)2(

.(11هص)،الأولالجزء،الكريمالقرآنفيالحدديالاعجاز5،نوفلالرزاقعبد

.(7ص)،"القرآنيالطبعلممن1،الريفعدنان
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.،02:الحنبهوتأ"ائمقلقتذأصئفقأنظرو(الأرضننلفجراقرأ

قلبعلىنزلتالتيالكريمالقرآنمنآياتخمسأولوإن،هذا

آقرآيأمتيرأ:وتعالىسبحانهاللهقال،والتعلمبالقراءةتأمركانت!المصطفى

تا؟لإلنننغلأ!بلألقيرقيلوىآ!أكرئمؤذئكآقرص(!قتريقلإشتقآخقق!لخقآئذىربك

.،-ه1؟الحلق1"ليغنر

ءامؤأنكغآثلىينألتةيزغ!:وتعالىسبحانهالعلمطلبعلىالحثفيوقال

ذكرها.علىالمجاليضيق،كثيروغيرها،،11:المجاددةأدرخمت؟آلمكأوتواوالذين

إليهاالرجوعيمكن،المعنىهذافيكثيرةنبويةأحاديثوردتوكذلك

.)1(الصحاحكتبفي

البحثعلىوحث،والتعلمالعلمعلىالكريمالقرآنشجعلماذا:رابعآ

الآتية:بالأسبابذلكتلخيصيمكن؟العلماءعلىوأثنى،العلمي

سبحانهجمعزفوبه،وجلعزاللهمعرفةإلىيقودالصحيحالعلمإنا-

!!إئة!يآننشؤمآبئاأنبنرؤأؤئو(و3نتتحهكةئؤ)!ابة+آتنماألتةستيد!:ونعالى

.،18:عمرانأآلأ!يز"آيخزممؤ

منمعلومةتكنلمالتيالقرآنيةالآياتمنكثيروتفسيرفهميمكنبالعلم2-

لت!ؤئ!الحماأ:وتعالىسبحانهتال،المجازقبيلمنتفسركانتوالتي،قبل

الحديثةالعلومف!ن؟39(:النملأتفملو!أضالهقملزئكؤقاقتريوكاةاتئرصميرييم

منكثيرفهمفيكثيرآوتنفعنا،الكريمالقرآنتفسيرخدمةفيأصبحت

فمثلآ:؟الكريمالقرآنفيالعلميةالاشارات

أقيزومنك!متثترعذت!يقث!يئيقوي!أنأقةئيردفمن!:وتعالىسبحانهقوله

وفي،125،:الأنعامأ"ألسئمق!فيتضثلأصأئماخرقيضمئقاصصذزلمتخقلي!ملآ

رقم،!ننهفيماجهابنرواه"سلمكلعلىنريضةالعلمطلبا:!تولهأهمهامن)1(

.(522)الحديث
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يحصلحيث،)1(الأعاليفيالجويوالضغطالأوكسجينقلةعلىدلالةذلك

الجو.فيوصعدارتفعكلماتنفسضيقللأنسان

منطقة-البحارمعالأنهارأوالبحارالتقاءمنطقةفي(البرزخ)وكمعلومة

.53،:الفرقانأ2(")مخوإؤجخ!يم!يمتئنئهقماؤخقل!:وجلعزقولهفي-المصب

.وكثيرةمتعددةذلكفيوالأمثلة

يستطيعوبذلك،الكونأسرارئكتشفوتقدمهبالعلم:التسخيرمبدا3-

وس!خزث!ئاق!:وتعالىسبحانهقال،ومنفعتهلخدمتهتسخيرهاالإنسان

.(13:الجاثيةأ"ينفتهروئلفؤ/لأدئؤلكذقانئنهجميحاالأزضيقوماآلتمؤلق

العلمي،لونهاكانمهماالعلميةالحقائقيعدالكريمالقرآنان:خامسآ

القرآنية؟الدينيةالحقيقةمننوعأأوفرعأكلها..والمعرفةالعلممجالاتوفي

العلميالتقدمبوساطةالعلمإليهاتوصلالتيالكونيةالحقائقأنذلك

والآفاقالأنفسإلىامتدالذيالفكريالنشاطحصيلةإلاليست..والتقني

النظرإلىالبشريالعقلدعاالذيهوالكريمالقرآنإنإذ؟ومنقبأباحثأ

؟كاثناتمنوتعالىسبحانهاللهخلقماكلد!الى،فيهماوالتفكروالتمعن

يئةاتتآممنريهض!:وتعالىسبحانهقال،وكنههاحقيقتهاعنلناليكشف

شئصصقئأنةتجوتثيكضآؤثئم(مخقأنةثهغيتتقصفأنفي!يهتملرفىآلأفاقي

.53،:أفصلتشهيذأ

منالعلمإليهوصلماالعقلعلىالقرآنينكرأنالمعقولمنيكنولم

منالحصيلةهذهوإن،التفكيرإلىالبشريالعقلدعاالذيهومادامحقائق

معرفةإلىبهنهتديالذيالكاشفالضوء-ذكرنا-كماستكرنالعلميةالحقائق

)1(

)2(

مقدادوالدكتورالحبالجميلمحمدللدكتوراالقرآنفيالحلوم"كتابناراجعالتفصيللزيادة

.(62ص)،الجواري

للثيخ،الكريمالقرآنفيالبحاربينوالحواجزالمصبمنطقة"كتابراجعالتفصيللزيادة

وزملائه.الزندانيالمجدعبد
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لنايكشفعندماالعلمو)ن،علميةكونيةآياتمنالكريمالقرآنفيوردما

إنماالكونهذاخالقبأنالثابتالايمانإلىبنايوصلإنما..الحقائقهذه

ن):القوليمكننالذلك..البصيرالخبيرالعليمالحكيمالقادرالقوياللههو

لماووالسنةالقرآنفيذكرتسواء-ثابتةعلميةحقيقةأيةعلىاعتراضكل

.شيءنيالدينمن-ليستذكر

بوساطةاوحاهالذيوهوالعالمينربكلامهوالكريمالقرآنإن:سادسآ

والخالدةالكبرىالمعجزةليكونمحمد!سيدناإلىالأمينجبريل

للناسحياةومنهجعقيدةكتابنفسهالوقتفيوهو،لهوالمتجددة

إبا!وجدإتفكئمآشآاذيوصثئتمآنماتمثرإشآتتمة:وتعالىسبحانهقال،أجمعين

.،011:الكهفأثذا"زيي!بي!اذؤؤلايئثئرئهضيطاغتلآبفتضتلريهلقاتزصأكأنقق

فقالومقاصدهمعانيهوفهموتدبرهبقراءتهوتعالىسبحانهاللهامرناوتد

:أصالألتن!!تكلدمتذكأأؤدؤاةاينةدذتجذبمئبركآنرلتةإدككننث!:وتعالىسبحانه

وتعالى:سبحانهاللهخلقهووغيرهالإنسان؟فيهومنفيهبماوالكون

فيهننظرانوتعالىسبحانهاللهأمرنا2،:الفرفانألقدبر"قوترققتزلمصلونخقإ

سابقأ،عنهتكلمناالذيالتسخيرمبدألتحقيقينفعناماإلىلنتوصل؟ونتدبره

..مخلوقاتهنيوتعالىسبحانهاللهصنعودقيقمقدرةخلالهمنلنعرفثم

:وقراءتانكتابانوجلعزلئهف!ذن

،الكبرىالمعجزة،والمسطررالمقروءالكابوهو:الأولىالقراءة

العالمين.ربكلام،الكريمالقرآن:والثابتةالمطلقةوالحقيقة

،الصغرىالمعجزة،والمنظورالمفتوحالكتابوهو:الثانيةالقراءة

العالمين.ربخلقهمخبوقوأكرماهم،الإنسان:فيهبماالكونهروالذي

الذيوجلعزاللهوهو-واحدأوالقراءتينالكتابينهذينمصدركانولما

كلويفسر،ويتناسقايتطابقاأنفلابد-والإنسانالكونوخلقالقرآنأنزل
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فالقرآن..وظيفتهوتاديةمعانيهوفهماسرارهكشففيويساعدهالآخرمنهما

الجمعحالةفيمعأويشكلان،القرآنإلىيقودوالكون،الكرنإلىيقود

باسم:ضليهاالاصطلاحيمكن،ومتعاونةمتناسقةواحدةمجموعةبينهما

قوانينوتسيرهاوتضبطهاتحكمها،(الانسانيةالكونيةالقرآنيةالمنظومة)

والكودطالقراننفهموبواسطتهبينهماالوصلحلقةهووالعلم،واحدةوسنن

.(1)رقمالتاليالشكلفيكما.والإنسان

11(الفمكلرفم

والأهـسك!كونفيثمركهلأ!منظومة

(الملونالملحق)راحع
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والجمع،إلهيانأمرانلأنهما؟فريضتانوالكرنالوحيفيأفالقراءتان

الخلل.يقعوبدونه،ضروريبينهما

النتيجة:ستكون..القراءتينأوالكتابينبينالفصاميحصلوحين

وئسقطون(الوحيكتاب)القراءةمنالغيبيبالجانبيتعلقونالذينان-

..(الكونكتاب)الكونيةوالمعرفةالعلوممنوعناصرهالموضوعيالجانب

يحسبقدجامدإلى-مكربهمينتهي،وكهنوتلاهوتإلىينحولونف!نهم

الدين.علىخطأ

الغيبيالإيمانيالبعدينفونف!نهم..وحدهالكونبقراءةيتعلقونوالذين-

النسقعلىيؤثرالذيالماديالفكرإلىوينتهون،وحركتهالوجودفيالفاعل

الوقتفيالماديالعالمبشهدهاكالتيالمثاكلإلىمؤديأ،سلبيأالحضاري

الحاضر.

بمثابة:الوحيقراءةأنهو..(والكرنالقرآن)الكتابينبينالفرقإن

القدرةتتيحهوبما،(الجزئيإلىالكليمن)المخلوقالىالخالقمنتنزيل

ينيلذبمرقهلانآتقؤت!ت!رتاوتقذأ:وتعالىسبحانهالثهلكتابالتدبرمنالبشرية

.،17:التمرأئذيهر(

الجزئيمن)الخالقإلىالمخلوقمنتطلعبمثابةفهي..الكونقراءةأما

البشرقدراتوفقالكبرىالمعجزةإلىالصغرىالمعجزةمنأي؟(الكليإلى

معطياتبينالمزعومالفصاميقعفلا..الكرنيةالحقائقفهمفيايضأالنسبية

هذا،الكونيةوالحقائقالمرضوعيةالمعرفةونتائج(الكريمالقرآن)الوحي

يقأقيلضتقضقق!ضققآلدىزنكيأتيمأترتمإالعلقسورةفيالتنزيلبداياتأكدتهما

.،-ها:العلقأ(الاأنرئثغتا6لإلن!منرز!يالقتنغلألدىآ!أثرئموزئكآتزأ!غتر

العلممعطياتمعمطابقةالكريمالقرآنفيالكونيةالإشارةكانتهنامن

.(بتصرف)الكونوقراءةالوحيتراءة،القراءنينبينالجمع:العلوانيطه(1)
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بينالصداميحصلأنيمكنلاا:العلماءبعضتاللذلك؟الثابتةوحقائقه

الاشارةتكونانإماف!نه..ذلكحصلماداذا،علميةوحقيقةترآنيةآية

.()1(صحيحكيروتفسيرهاالكريمةالآيةنهمانوإما،بحقيقةليستالعلمية

فيالتعبديةوالشرائعالشرعيةوالفراثضالأحكامكانتايضأهناومن

معومتوافقة،والكونالإنسانخلقمعمتناسقةالقرآندستورهالذيالإسلام

الشعائرهذهعنابتعادأوانحرافوكل،الكونيةوالسننالبشريةالفطرة

نيوالفسادالخرابإلىوبالتالي،بينهماالفصامالىسيؤدي..والشرائع

المستوياتكافةعلىوخيمةالنتائجوستكرن،والبيئةوالمجتمعالإنسان

قال،بالئهوالعياذوأبقىاشدالآخرةولعذاب،الدنياالحياةفيوالأصعدة

ئؤفؤتخمرلمضعن!تعيمث!ةت!قمان2ئحيرىعنأغرضقوققة:وتعالىسبحانه

.124،:أطهآغتئأآففتقؤ

أؤيئتةتصيتهئمأنآضي"غنتحايفو!آثؤينتفخذيى!:وتعالىسبحانهوقال

الكونخلقالذيوتعالىسبحانهاللهانحيث؟63،:النورأألز(غدابئطصميتهئم

انزلالذيوعلاجلنفسههو..وسنتهوقوانينهاسرارهوأودعهماوالانسان

ويعلموكرمهمخلقهمالذينللبشرونواهيهواوامرهتوجيهاتهوضمنهالقرآن

سبحانهقاليضرهموماينفعهمماويعلم،بهموهورحيم،يناسبهمما

ترضما"غفؤ!تحا!إت!ؤآلأزضيئأفتمؤئقفيأليزتغتمآلذىأنرته"ئلأ:وتعالى

.،6:النرقانأ

.،41:الملكأآتح!لإ"آلقطيفؤممؤلخقمنئتقمآلآ!:لىوتعاسبحانهوقال

يافيوالمعرفةالعلممنبعضأاللهومنحهمأعطاهمالذينإن:سابعآ

وتعالىسبحانهبالثهيؤمنواولموالماديةالإنسانيةالعلومفروعمنمجال

الذينأو،الإيمانيةالحقائقعلىالقليلالعلممنعندهمبماواس!تكبروا

.(26ص1،"والسنةالقرآنفيالحلميالاعجازتاصيلاالزندانيالمجيدعبد)1(
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فيمصيرهمسيكون..والعلمانيةالعلمباسمويكذبونهالاسلاميحاربون

اللهويحاسبهم،النارمنالأسفلالدركوفي،والآخرةالدنيافيالظلمات

قاذجآةوإض!+اذا:وتعالىشحانهلقوله،غيرهممنأكثرشديدآحسابأ

كانحيث؟84،:النملأ!تقمفونكنغأقاذالخاكامجطؤاؤلزياتئأتخذشم

والمعرفةالعلموسائلمنعليهموتعالىسبحانهاللهأفعموبماهؤلاءباستطاعة

الحقائقإلىبعلمهميتوصلواأن-الهوىعنوتجردوانواياهمصدقتاذا-

عصرفينعيضلأننا؟لديهمالمتوافرةالعلميةالوسائلطريقعنالإيمانية

فيالمعجزاتمقامتقومالتي،الملموسةالماديةوالحقائق،العلميةالبراهين

بهذهانهمخاصة،جميعأعليهموسلامهربي!لواتوالأنبياءالرسلعصر

دقيقةبصورةمخلوقالكونهذاأنتثبتالتيالحقائقمنكثيرآعرفواالعلوم

كثيروتفسيرفهمعنقاصرآيزاللاعلمهموأن،حكيمةفوانينوفقويعمل

طلأ"لملأآلعتنينأوتيتصأؤمآ:وتعالىسبحانهقال،النواميسهذهمن

.5،8:لاصاءا1

عه!يهع!
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م!ممة8معمزالقرآة

المعجزةوهر،حياةومنهاجدمارشادوهدايةعقيدةكتابالكريمالقرآن

عزبحقهقالوالذي،!محمدالكريملرسولناوالمتجددةوالدائمةالكبرى

،هـ7،88:أص"جننبتدتآةؤتئقئن!لملقيينيمرإ،ئؤاقأ:وجل

عنطويلحديثمن!عجائبهتنقضيلاالذيوهو):ايضأحقهفي!وقال

معجزاتهتنقطعلاالذيانه):ذلكومعنى؟للترمذيالكريمالقرآنفضائل

وقال،(الساعةقيامحتىالأجيالسائرعلىوعلومهغيوبهوتتدفق،وبراهينه

.(الزمانيفسرهالقرآن):عنهمااللهرضيعباسابن

حامدأبيالاماملسانعلىالكريمالقرآنوصفوردالمعنىهذاوفي

كتابهفيقالحيثوالآخرينالأولينعلوميحويالذيالكتابأنه:الغزالي

عنهاللهرضيمسعودابناللهعبدعنيرويهفيما11/928،"الدينعلوماحياء)

.(القرآنفليتدبر..والآخرينالأولينعلمأرادمن):قوله

لقدا:(21/912،القرآنعلومفيالاتقان)كتابهفيالسيوطيالإمامويقول

بابمنهافليس..العلومأنواعأما؟شيءكلعلئالعزيزالثهكتاباشتمل

.(عليهايدلماالقرآنوفيإلا..أصلهيمسألةولا

:،الإعجازدرايةفيالإلجازنهاية):كتابهفيقالفقدالرازيالفخرأما

ونقلها-عقلها-الشريفةالعلومجميعتفاصيلعلىمشتملالقرآنأنثبت)

الاشارةلىالبه،معجزآذلكفكان،الكتبسائرفيحصولهيمتنعاشتمالا

.37،:أبونى،أتغيينزلئينيي!لارم!آليهتئحؤتقصحيلة:لئتعابقوله

وسنةالثهكتابمنالأحكاماستباطفي)بداعأيماالفقهاءأبدعلقد

أعظممنوهو-السنهورىالرزاقعبدالدكتوراننعلمأنويكفينا،ينبيه
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لوا:فيهاقالبندادفيمحاضرةألقى-والإسلاميالعربيالعاتمينمقنني

...كفةفيحنيفةأبيالإمامفقهووضعنا،كفةنيكلهاالعالمقوانينوضعنا

.(كلهالعالممقننيفقهعلىحنيفةابيالإمامفقهلرجح

أهمبةيعرف..القانونيةالناحيةمنالسنهوريالدكتورمكانةيعرفوالذي

.الشهادةهذه

أبيالإمامتلميذالشيبانيالحسنبنمحمدالإمامف!ن؟ذلكفيعجبولا

والسنةالكتابنصوصمنيستنبطأناستطاعاهـ-98سنةالمتوفى-حنيفة

منوغيرهالفقيههذااستنبطوقد،قانونيةمادةالفعشرينمنأكثريعادلما

العالمقوانينتضاهيهلا-الذي(الإسلاميالفقه)احكاموالعلماءالفقهاء

الكريمالقرآنفيآية(6236)اصلمنقرآنيةآيةاربعمائةنحومن-كلها

.والاجتهادالاستناططريقعنوذلك،(آياتهمجموعمن8%)بنسبة

بنسبةآية(0012)تناهزالكريمالقرآنفيالكونيةالآياتأنعرفناماواذا

فيالناظرانغير،الجانبهذااهميةعلمنا..آياتهمجموعمن(02%)

نصيبأنالتإنماالكونيةالعلومآياتأنيشكلا-اللهرحمهم-العلماءتفاسير

معذورونوهم،الفقهيةالأحكامآياتإلىبالقياسالمفسرينعنايةمنيسيرآ

الحاضرالوقتفيالموجودةالحديثةالعلميةالوسائلتوافرلعدم؟ذلكفي

وكونيةطبيةبحوثالىيهديانوالسنةالقرآنإناذ؟الهدفهذاإلىللوصول

العمليةوالأدواتالوسائلمنوالإفادة،بدقةوفهمهادراستهاأحسنإذاكثيرة

سابقأ.متوفرةتكنلموالتيالحديثةوالتقنية

النظميبالإعجازكبيرآاهتمامأآؤتؤاقدقديمأالعلماءأننجدكذلك

..أغوارهوسبروا،العديدةوالمؤلفاتالمجلداتفصنفوا؟والببانيالبلاغي

هذافيالاعجازأوجهأهممنبحقيعتبروهذا،طرقوهإلابابايبقوافلم

الفصاحةفيهممنوهم،بلغتهمنزللأنه؟الساعةقياموحتىالمباركالسفر

له.وانقادوا،معروفهوكمافتحداهم،والبيان
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آخرباتجاهينحىالإعجازأخذ-الحديثالعلمعصر-هذاعصرناوفي

الحقائقمنالكثيراكتشافبعد(القرآنيالعلميالإعجاز):بعرف

منالكثيرفألفت،العشرينالقرنمنالأخيرينالعقدينفيوتحديدآ،العلمية

العربيةالبلادكلفيوالمعارضوالمؤتمراتالندواتلذلكوعقدت،الكتب

هذهإلىالمحدثينالتفسيرعلماءمنالكثيرانتبهوقد،والعالميةوالإسلامية

وصلهموما،منهاشيئأتفاسيرهميضمنونفاخذوا..القرآنيةالعلميةالظاهرة

منعاشوربنالطاهرمحمدالشيخالعلامةالأستاذمنهم؟علميةحقائقمن

عشرالرابعالقرنعلماءمنالمعدودةالقلةمنهوالذي،العربيالمغرب

المشهورالتفسيرصاحبوهو،عديدةعلومأجمعواالذين،الهجري

علىطرأتالتيللتغيراتومعاصرتهبأهميتهالمعروف،والتنويرالتحرير"

الأمة.أحوال

فيذكرفقد؟الاهتماموهذا،التوجههذايؤكدماتفسيرهفيجاء

آتذىألتمصتغآفمحافيقرتمزؤقيبئيذبرتخهاأتجالىؤترى!:تعالىلقولهتفسيره

.88،:النلأأتفثر%ب!ايخ!رإئ!تىءقئأئقق

هذهاختصاصلبيانشفاء.-.اكلافيوليس):عاضورابنيقول

،بالسحابسيرهاتث!بيهوجهبيانولا،جامدةالجباليحسبالرائيتأناقي

كانولذلكشق:أقئآنققآلذىأدثرإصحثغ:تعالىلقولهالتذييلتوجيهولا

لأهلاشدعاءهذاولكن،خليقبالتاملومعنى،دقيقوضعالآيةلهذه

الحكمة،دقائقمنالكونهذافيماإلىانظارهملتتيرجهوالحكمةالعلم

منميجزةليكونالكريمالقرآنفيأودعالذيالعلموهد!،الصنعةوبديع

النظمي،جانبه.للبلغاءمعجزةكانكما،العلماهليدركهاالعلمىالجانب

الذينامتهلعلماءوادخارآ،كنههيدركلمعنىلهتعليمأ،!للنبيوالخطاب

علئتعالىاللهاطلعه!فالنبي؟الدقيقةالحقيقةهذهظهوروفتفيياتون

علىالسلامعليهإبراهيمسيدناأطلعكما،الأرضنظامفيالعجيبالسرهذا
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القرآناهلوجد..نقابهمنعنهالعلمكشفإذاحتى)،الموتىإحياءكيفية

.()1(قرابهفيوكان،بهالحجةسيففاستلوا،كتابهفيحقأذلكالكريم

نقاطإلىالإنسانوذهاب،والطبيةالكونيةالعلومعصرهوهذاف!نواذآ

إذآ،وتكوينهالإنسانخلقوفي،فيهالجديدعنبحثأالكونهذافيبعيدة

هذاهوالكريمالقرآنفيالعلميالإعجازعصرف!ن؟كذلكالأمرف!ن

ابنعكبروكما،والعملالجدسماعكدعنأن!فلشمروا11وعلئ،العصر

قرابه،فيكانالذيالحججشفشستلونالعلمأهلان،تفسيرهفيعاشور

ةاتئهممييليميت!تحغذأؤئ!ا:وعلاجلالحققولويصدقيخرجأنوحان

ةاتيآسمنريهز!:تعالىوقوله،39،:النلأتغملو!!يقملإضازئذؤتاتنمربوكأ

شئشكلقيأن!بزئثيكضآؤتتمالحقأتتمالفغتتتقضأنفي!يئقرفىالأفاقييئ

ص2
.53،:أنصلتثيهيد"

أنواعمننوعهوالعصرهذافيالعلميةالقرآنيةالمعجزةاظهاران

لمجحإ(صها؟ايمهوخهذمممآلئفرينىقلآتالج!:وجلعزلقوله؟الجهاد

المدينةفيفرضالذي،بالجهادالأمرقبل-مكيةالسورةوهذه،52،:الفرقانأ

وتحديالقرآنيالاعجازاظهار:أعلمواللهمنهافالمفهوم-،المنورة

القرآنإعجازأوجهمنهوالذي(العلميالإعجاز)ومنه،بهالكافرين

الآية:هذهسبقتالتيالآياتان:الاستنباطهذايعضدومما،المتعددة

الكونيةالآياتمنكلها..بعدهاالتيوالآياتتحيإ"جقلإايهؤخهذهمإ

..".الطلمدكبفربكإلىنرةألم:نعالىفولهمنابنداء؟والعلمبة

فيكؤكأندتتبؤك!يمتحعق!تترمالضلينغطألذىؤممؤة:تعالىبقودهوانتهاء

.،45:نتالفرا1"يمتلى

.39!فحة(الجبال)موضوعانظر:التفصيللزيادة(1)
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التيالآياتبسياقمتعلقالآيةوتفسيرمعنىان:المفسرونيقولوكما

معها.جاءث

واتامة،العلميالجهادانواعمننوعهوالقرآنيالعلميالخطابف!ن:اذآ

آلفدسىروحنرت!تتم!:تعالىقال،للمح!لمينوتثبيتأ،الكافرينعلىالحجة

النحل:أ"!شايينوبمثزثؤهاىامضواةالذييئفاتثيأفئزيثمن

متنوعةموضوعاتتعالىاللهشاءانلكمسنقدمالفصولهذهفيداننا،201،

وهو،أمرهعلىغالبوالله،الكريمالقرآنفيوالعلميالطبيالاعجازمن

العالمين.ربلثهوالحمد،والمعينالموفق

!ع!ه!ه
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الع!ميةالحقاث!مطابقة

القرآنيةللآيات
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اكاولىالنهحلى

العبمةالع!و"!

لا!هاهلا،"ولول:الأجنةعلم-ا

والأحاديثالكريمةالآياتبنكثيزالشريفةوالسنةالكريمالقرآنفيورد

إلاواضحةبصورةيفهملمالذيالعلمهذا،الأجنةبعلمعلاقةلهاالتيالنبوية

الداخليةكالمناظير،الحديثةالتقنياتبعضانتشاربعد،الأخيرةالسنواتفي

دقيقة،بصورةالجنينخلقمراحلدراسةتمتبوساطتهاالتي،وغيرها

ورغم،الولادةحتى،للأخصابالأولىاللحظةمنذالرحمداخلوتطوره

منوتعتبر،معروفةغيرالأموربعضتزالفلا..الأجنةعلمفيالهائلالتقدم

الجنس.وتحديدالتقليحبهايتمالتيالبيولوجيةكالعملية؟الحملأسرار

فيالمذكورةالإشاراتمعمعطياتهتطابقتكلما..الأجنةعلمتقدموكلما

ولخصهامرارآذكرهاالتيالجنيننمومراحلانحتى.،والحديثالقرآن

ينسمئقزينآلاشئننخقناؤقذة:وتعالىسبحانهقولهفيالكريمالقرآن

مضعفةآلقققةفئقتالخقةآفظفةضقفتاثز!ئيهينق!إ2قنظفةضئتةثم!طايؤ

أختئنآدئراخرقبازئر5نخثاآنش!اتةلصلخماآلعبهصفك!ؤتاعطماا-لضحفةفخقفنط

.(1-4ا2:نونالمرأ"آخمطفين

العلقة3-النطفة2-طينمنالإنسانأصلا-:هيالمراحلهذه

.(الملونالملحقانظر).النشأة7-باللحمالإكساء6-العظام5-المضغة4-

،بالفاءغطفاللحمالىالعظامومن،العظامالىالمضغةالىالعلقةفمن

مع،متلاحقةبعدهاوالفاءات،(ثمب)العطففجاءالعلقةإلىالنطفةمنأما
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معللترتيبعطفحرفالفاءبينما،التراخيمعللعطف(ثم)حرفأنالعلم

التعقيب.

والمنعقد-والسنةالقرآنفيالعلميل!عجازالخامسالمزتمراعتبروقد

الجنينخلقلمراحلالقرآنيالتقسيمهذا(-5991ايلول)موسكوفي

علميكتصنيفاعتمادهعلىمقررانهفيوأوصى،ودقيقأصحيحأوتطوره

أشهرمنوهو(أ!!ك!،دأول553حموركيث)الدكتورالأستاذانعلمأ،للتدريس

تورنتوجامعةفيالقسمهذاورئيسالعالمفيالأجنةوعلمالتشريحعلماء

وضقنه،الاختصاصهذافيالطبيةالمراجعأهممنيعدكتابأألف..بكدا

الكتابفصولمنفصلكلفيوربط،القرآنفيالمذكورةالمراحلهذهذكر

والأحاديثوالآياتالعلميةالحقائقوتتنالجنينخلقتطورعنتتكلموالتي

.()1وزملائهالزندانيالث!يخمعبالتعاونعليهاوعلق،وشرحهابهاالمتعلقة

والذيالمطهرةوالسنةالكريمللقرآنالأولالعلميالإعجازمؤتمروفي

في(احك!،دأ3"ولحموركيث)الدكتوروقف(ام869)عامالقاهرةفيعقد

القرآنأطوارمنطوركلخلقفياللهب!عجازأشهدإنني):قائلآمحاضرته

معرفةيستطيعآخرشخصأيأومحمدآيأنأعتقدولست،الكريم

الجزءفيإلاتكتشفلمالتطوراتهذهلأن؟الجنينتطورفييحدثما

القرآنفيقراتهشيءكلأنعلىأؤكدأنوأريد،العشرينالقرنمنالأخير

أعرنهماكلعلىينطق..الرحمداخلفيوتطورهالجنيننشأةعنالكريم

.()2(البارزينالأجنةعلماءمنكعالم

القرآنفيالأجنةعلمتناولتالتيالآياتعددان:بالذكرالجديرومن

الجنينانعلمناف!ذا؟سورة(28)علىموزعة،آية(04)هيالكريم

.(8391)الثالئة-الطبة(السريرىالأجنةعلم)،الانانتخليقاكتاب()1

.+ح!س!7ء515*ءول،ي!ولح!ا+-43ك!أ511!(3891)

.(61عى)"القرآنيالطبعلم1،الريفعدنان)2(
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منتحتسبيومأ(028)نحوأو،أسبوعأبأربعينتقدرزمنيةمدةإلىيحتاج

أساسأذلكيضعالقرآنف!ن..ولادتهتتملكيالحاملللمرأةحيضةآخربدء

.)1(أعلموالثه!المجالهذافيعدديأمهمأ

الجنينخلقمراحلكلامهفيذكرأنبعدوجلعزالباريأنوالملاحظ

(الموضوعبهذاالخاصةوالآياتالسورمنغيرهاوفيالمؤمنونسورةفي)

قال.القيامةيوموالنشورالبعثمرحلةثمالمرتمرحلةمباشرةبعدهاذكر

:المؤنونأ(شعثوتآ!مموئغإنيهصثض!تيئيتوندئكئقدلمئكرغ!:تعالى

حقالموتمرحلةأنفكماالبعثحقيقةعلىمنطقيدليلذلكوفيا،اط5

القرنآواخرفيالتجريبيالعلمواثبتهاالقرآنذكرهاالتيسالجنينخلقومراحل

الأخيرالجزءهيالتيوالنشورالبعثعقيدةف!نأيضأحقيقةاصبحتالعشرين

أيضأ.حقهيالمجيدكلامهفيتعالىاللهذكرهاالتيالمراحلهذهمن

:الاصراء1أؤتدلم%ئب!ث!يمالأآزممفتكؤمآشذقىآلحتيآنرئتةوبآتحقة:تعالىتال

العظيم.اللهصدق.501،

الشريف:النبوفيالحديثمعالأجنةمحلمتطابق

العلماءأصبححتىكبيرآتقدمأالأخيرةالسنواتفيتقدمتدالأجنةعلمإن

الأولىاللحظةمنذوتطؤرهنموهمراحلفيالرحمفيوهوالجنينيراقبون

الأسبوعفيللجنينصورةفهناك2(سابقأذكرناكماالولادةوحتىللأخصاب

وصورة،الخامسالأسبوعفيوصورة،الرابعالأسبوعفيوصورة،الثالث

بدايةفيوهوالجنينصورةالصورهذهمنيهمناوالذي،السادسالأسبوعفي

؟نرىفماذا..السادسالأسبوع

مجدافينكأنهمااليديننرى،بالعينمتصلآ،بالفممختلطأالأنفنرى

.(4هص)،والقرآنوالعلملأدبامنوتأملاتخواطرأالكريمعدشريف(1)

.م(1552)نلونليناردتصوير-بالفرنسيةفيديومدمجقرص-الانانخلقمحجزة)2(
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ف!ذا...الأسبوعبدايةفيهذا،بالجأعملتصقأالرأسويكون،صغيرين

اليدينوملامح،والفموالأنف،العينينمعالمترضحتالأسبوعهذاانتهى

1(.السادشالأسبوعنهايةفيهيالملامحوهذه،والرجلين

.(42)هوفالناتج..بستةسبعةضربناف!ذاأيام(7)والأسبرع

.(يومأ24-أسابيع6*مأيا7)

ب!الةرسولحديثمعجدآدقيقأتطابقأتتطابقالعلميةالحقيقةوهذه

..ليلةوأربعونثنتانبالنطفةمزإذا5:أصحيحه)فيمسلمالإمامرواهالذي

ولحمها،وجلدها،وبصرهاسمعهاوخلقفصورهاملكأإليهاللهبعث

ويكتبشاءماربكفيقضي؟أنثىأمأذكر؟ربيا:قالثم،وعظامها

ثم،الملكويكتب،ماشاءربكفيقول؟أجله؟ربيا:يقولثم،الملك

يخرجثم،الملكويكتب،شاءماربكفبقضي؟رزقه؟ربيا:يقول

."ينقصولاأمرماعلىيزيدفلايدهفيبالصحيفةالملك

عه!+

الجنين(خلقلطالأربعينوالثالمااليوممعحزة)الملونالملحقراحع)1(
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الإسلامية:والتعاليمالطبفي()الأموميةالطبيعبةالر!اعة2-

كبيرةوفائدة،بالغةاهميةذاتالطيعبةالرضاعةأنوطبيأعلميأثبت

ئظهرولمووقائبأ-ونفسيأبدنيأ-سواءحدعلىالمرضعةوالأمالطفللصحة

نهايةفمنذ؟قريبعهدمنإلاالحقيقةهذهالحديثةالعلميةالأبحاث

نايعتقدكانمنهالسبعينياتمشصفوحتىالعشرينالقرنمنالأربعينيات

منالعظمىالغالبيةتغذيةتتموكانت،الأمحليبمنأفضلالأبقارحلب

عنالأمريكيةالمتحدةوالولاياتالغربيةالبلادفيالولادةحدبثيالأطفال

نأهناكالولادةمستشفياتفيالمتبعالنظاموكان،البديلالحليبهذاطريق

عندالبديلةالألبانأنواعمنالرضغطفلهايناسبماللامالطبيبيصف

المستشفى.مغادرتها

أسرةمنالأمتكونعندماإلاالطبيعيةبالرضاعةيوصونالأطباءيكنولم

كانراالتيالحالاتفيوحتى،لطفلهاالحليبلحفظثلاجةتملكولافقيرة

الشهرينتتعدىتكنلمالرضاعةهذهمدةف!ن؟الطبيعيةالرضاعةفيهايصفون

الئالطبيعيةرضاعتهمفترةتمتدالذينالأطفالأولئكأما،أشهرثلاثةأو

عددمجموعمنفقط(5%)عنتزيدنسبتهمتكنفلم..أشهرستةأوخمسة

كثيرآتقلحيثالأطفاللهؤلاءالحقيقيالعددتمثللاالنسبةوهذه،السكان

المثقفين.بين

كان..الوتتذلكفيالبديلالحليببأفضليةالسائدالاعتقادجانبوالى

الطببعية،الرضاعةعنوالإعراضعليهبالاقبالالأمهاتينريآخرعاملهناك

الرضاعةأعباءمنوالتخلص،الصناعيةالدولفيللعملالنساءخروجوهو

البلدانإلىينتقلالخاطىءالاعتقادوهذاالعدوىهذهواخذت،الطبيعية

الأوربية)الغربيةالدولبداتالذيالوقتفي-الثالثالعالمدول-النامية

أطفالهن،يرضعنبانللامهاتالتشجيعبداحيث؟عنهتتخلى(والأمريكية
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ستةعنتقللاولمدة،ذلكأمكنكلماالاصطناعيةالرضاعةعنوالتخلي

أفضل.يكون..العامينإلىتصلالطبيعيةالرضاعةمدةكانتوكلما،اشهر

فيفمثلآ؟الطبيعيةالرضاعةنسبةانحدرتفقد..الناميةالدولنياما

فيانحدرتبينما،(09%)حوالي(ام059)عامفينسبتهاكانتالفلبين

وتدنت،المدنسكانمنالفقراءطبقةلدى(66%)إلى(ام789)عام

البلد.ذلكمجتمعفيالعلياالطبقاتأنرادمنالمثقفينلد:ث(27%)بنشة

الىإضافةالثالثالعالمدولفيالتدنيهذافيساعداضافيعاملوهناك

لشركاتالكاذبةالدعايةوهوألا(للعملالمرأةخروج)سابقأالمذكورالعامل

تستوردحيث؟-الأطفالغذاءصناعةشركات-الاصطناعيالحليبتسويق

لدخلهاكبيرآهدرآيشكلممامنهسنويأدولار(مليار2)يعادلماالدولهذه

قدرتحيث؟عنهالناتجةالكثيرةوالوفياتالأمراضإلىإضافة،القومي

اليونسيف()الطفولةلرعايةالمتحدةالأممومنظمةالعالميةالصحةمنظمة

أمراضبسبببشويأيموترنطفلملايينعشرةحواليبانط!(5ممهحالأد!)!!3

الاصطناعي،الحيباستعمالجراء؟التغذيةوسوءوالأمعاءالمعدةالتهاب

علىوأطلقت،الدعاياتهذهتمنعالدوليةالصحيةالمنظماتهذهجعلمما

:عبارةالأطفاللحليبالمصنعةالشركاتمنومصدريهاالألبانهذهمنتجي

بمجردالأطفالهؤلاءإنقاذبالإمكانإنهحيث؟(الثالثالعالماطفالقتلة)

البديل.الحليبعنوالاستغناء،الطبيعةالرضاعةإلىالتحول

حء!(،43!)!+نه!(الطبيعيةالرضاعة)الأمحليبفوائدأهمادناهوسنذكر

القنينة(رضاعة)الاصطناعيةالرضاعةاوث!ال!ه!أ(اول)طاالبقربحليبمقارنة

.ال!هء(3آ!أ،!4)3،الا+ه!المنشأالبقريةالرضعخلائطمنءا،،5!()!هنه?!

للطفل:بالنسبة:أولآ

الجسم،حرارةدرجةوبنفس،طبيعيةبصورةمحفوظالأمحليبا-
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وقتأيفيل!عطاءوجاهز-ملوثوغيرمعقم-الممرضةالجراثيممنوخالي

الرضيع.الطفليحتاجه

لنموالمطلوبةالأساسيةالغذائيةالموادجميععلئالأمحليبيحتوى2-

الهضمعلىومقدرتهووزنهعمرهحسبمتناسقةوبصورة،الطفل

والأمثلة،متطلباتهحسببالساعاتبللا،يوميايتغيروهو،والامتصاص

منها:بعضأسنذكرولكن،متعددةالخصوصبهذا

حليببأنالمقولةتأثيرتحتواقعينطويلةولسنواتالأطفالاطباءظلأ

،الأمحليبيحتويهممااضعاف(3-4)أكثربروتينعلىيحتويالبقر

بالكيفوإنما،بالكمدائمأليستالعبرةانالىمؤخرآالأبحاثوتوصلت

مثاليةتعتبرالأمحليبنيهذهالبروتيننسبةأنذلكبعدثبتإذ؟والنوع

(الشرض)الحليبمصلبروتينوجودإنثم،نسبيأالمحددكمهمنبالرغم

تبلغبينما،(08%)حواليإلىتصلفيهالعاليتينوالمناعةالغذائيةالقيمةذي

فقط.(2%0)البقريالحليبمصلفيالنسبةهذه

مععكسيأيتناسببروتينمنالأمحليبيحتويهماأنالعلماءاكتشفكما

تقلثم،كبيرةالبروتينكميةكانت..صغيرآالطفلكانكلما؟الطفلنمو

إلىيوممنكميتهتنيرإلىإضافة،نمرهفيالطفلتدرجمعتدريجيأكميته

علمأ؟الرضيعحاجةلتغيرتبعأ؟الواحداليومفيآخرإلىوقتمنبل،آخر

كالربو؟للطفلامراضتسببالبقرحليبفيالموجودةالبروتيناتبعضأن

المنشأ.الحساسيةوالأمعاءالمعدةوالتهابوالأكزما

يفيالذيبالشكلموجردةالأمحليبفيالأمينيةالأحماض-ب

والدماغالعصبيجهازهفيبوضوحويظهر،ونمرهللطفلالخاصةبالمتطلبات

التاورينفمثلآ-بسببهالمخلوقاتكافةعلىوكرمهبهتعالىاللهميزهالذي-

يحتويهوما،الدماغلنموالخاصةالأمينيةالأحماضأهممنهو)!أ**4+(

ضعف.(354-.)بمقدارالبقرحليبفيأكثرالأمحليب
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العظاملتمعدنملائمةأكثرالأمحليبفيالفسفورإلىالكالسيومنسبة-جى

البقر.حليبفيبعضهاإلىنسبتهامن

،الأمحليبفيالموجودالحديدمن(7%05-.)نسبةامتصاصيتم-د

اطفاليجعلمما،(ا-.3%.)عنالبقرحليبفيالنسبةهذهتزيدلابينما

.الدمبفقرإصابةأقلالطبيعيةالرضاعة

،(7%)الأمحليبفي30،ءها()ح(اللاكترز)الحليبسكرنسبةهـ-

الثنائبةالسكرياتمناللاكتوزأنعلمناداذا،(%7.4)البقرةحليبفيبينما

يشكلحيثنوعهمنفريدبغرضيقومالكلاكتوزوأن،(وكلاكتوزكلركوز)

الدماغمادةمنالأعظمالجزء)كهأ"أسا(الدهنيةالمادةمع

هيالأمحليبفيالعاليةاللاكتوزنسبةأنعلمنا..حح(303ءهأا!م!4اهحداأهأ)43

فيخاصةالرضيعيحتاجهالذيوهو،ونموهتكويتفيالدماغمساعدةوراء

.عمرهمنالأولىالأشهر

المضادةوالأجسام،الحيةالمناع!يةالخلاياعلىالأمحليبيحتوي3-

والبلعميةوالحبيبية،(ب)نوعاللمفاويةكالخلايا؟والسمومللجراثيم

،أ!(أأ4دا)5وعاملوالليازوزيمواللاكتوفيرين،قه"ا(!18)ولوالكلوبيولين

وبشكلجميعهاتكسبوالتي،وغيرها..حولءاهوله!(1)المكملاتوبعض

الأمراضمنللعدوىمقاومأوتجعلهمناعةالطفل(تعاوني)ومتناسقمتكامل

وهذا،والهضميالتنفسيالجهازتصيبالتيخاصة؟والمعديةالانتقالية

لهذهأمهاتهممنطبيعألايرضعونالذينالأطفالتعرضكثرةيفسر

الحليبأنإلىإضافة،سابقأذكرناكمابينهمالوفياتنسبةوكثرة،الأمراض

الجرثوميللتلوثيتعرضانالقنينةفيإعدادهاأثناءالبقروحليبالاصطناعي

ثبتكماأصلآفيهماموجودآالتلوثيكونقدأو،(والبكتيريالفيروسي)

الاصطناعي.الحليبفيذلك

ثديهامنالأمتفرزهاالتيح(515)وللاكأدالصفراءالصمغيةاللباءمادةوفي
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تحتويأنهاوجدفقد..الناضجالحليبتكونقبلالولادةبعدأيامثلاثلمدة

للفيروساتوالمقاومة(59%)المناعيةالأجساممنهائلةكمياتعلى

المناعية،والكلوبيولينوالانترفيرونوالليزوزايمكاللكتوفيرينوالبكتريات

،(25%)إلىالمكتملللحليبالأمتكوينعندذلكبعدتقلكبيرةوبكميات

مثلآ:والفيروساتالبكتريامنكثيرةانواعالمقاومةوتعمل

(ح"حاه7،3أه"أ43.0اوله!ح314.1أ"!احا،.-ص!حاهأ.51"أ35كألافى،ءي!35أ33ا"حمأح*!44

حه*،ن!!كا!لعأ3كح!)

منأكثرالبديلالحليبعلىيتغذونالذينالأطفالبعضوزنيزدادوقد

وجباتهمالاصطناعيةالرضاعةاطفاليتناولعندماالطبيعيةالرضاعةأطفال

وتسعد،نموهسرعةتضمنلكي؟أمهاتهمترغبهاالتيالكثافةودرجةبالكمية

الأطفالهؤلاءمثلأنحديثأنعلمولكننا،حجمهمكبروقدأطفالهنبرؤية

منعرضةوأكثر،أعلاهالمذكورةالجرثوميةبالالتهابات)صابةأكثريكونون

الكبر.عندوغيرهاالدمضغطوارتفاعوالسكرالقلببأمراضل!صابةغيرهم

علئتضعهوهيأمهقلبدقاتيسمعوهوللطفلوالاطمئنانالسعادة4-

رائحتها.ويشمبحنانصدرها

وهذه،جنينأأمهبطنفيوهوسماعهاعلىتعودالتيالدقاتهذه

والطاعةالبنوةورابطة،والوفاءوالعطفالمحبةروحفيهتعززالتيالرائحة

كونهالىإضافة،وعاطفيأنفسيأمستقرطفلنشوءالىيزديمما..والاحترام

الواحدةالأسرةأبناءبينالصلاتتقويةعنفضلآ،وبدنيأجسميأصحيحأ

اجتماعيأ.

:للامبالنسبة:ثانبآ

لديها.الأمومةوعاطفةغريزةتشبعوهيللأمالسعادةتوفبرا-

تصرفهالذيوالوقتبالجهدمقارنةأقلوجهدآووقتأراحةالأمتكسب2-

الاصطناعية.الرضاعةإعدادفي
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الحمل،قبلفيماالطبيعيةالحالةإلىجسمهااجهزةعودةفيتعجل3-

القسممن1!*ه()!أ!6ههرمونإفرازبتأثيروذلك،وملحقاتهالرحمخاصة

المص)الانعكاسيالعاملبتأثيرإفرازهيزدادوالذي،النخاميةللغدةالخلفي

.الأممنالرضاعةعنديتمالذي3(اطءدا8!أ)*ء+ح"(الثديمن

الولادةبعدالنزفبحالاتالإصابةنسبةمنتقللالطبيعيةالرضاعة4-

ومضاعفاته.الدمفقرمرضوبالتالي،ه!(3!لا،كة"امح!ا!4)"!ا

هرمونإفرازبتأثيرطبيعيحملكمانعتعملالطبيعيةالرضاعة5-

أثناءيزدادالذي،النخاميةللغدةالأماميالقسممن"اه*(%)!(البرولاكتين)

يثبطفهو..للحيبمدرآكونهإلىإضافةوهو،أمهمنللطفلالرضاعة

بعضوفي،محددةلفترةالشهريةالدورةإيقافالىويؤدي،المبيض

يفيدمما،الولاداتبينالتباعديحصلفبذلك..الرضاعةمدةطيلةالأمهات

معأ.والطفلالأم

فقد؟والمبيضالثديبسرطانالإصابةنسبةمنتقللالطبيعيةالرضاعة6-

أقليكن..المبكرةالسنفيخاصةأولادهنيرضعناللاتيالأمهاتأنلوحظ

غيرالنساءمناو،يرضعنلاباللاتيبالمقارنة،الداثينبهذينإصابة

.المتزوجات

والمجتمع:للاسرةبالنسبة:ثالثآ

ضخمةمبالغتوفر،العالمينربمنمجانيةهبةالطبيعيةالرضاعةإن

للمجتمعوبالتالي،أخرىملحةجرانبسدفيمنهايستفادأنممكنللاسرة

والدولة.

إلىغذاءأيإضافةإلىيحتاجلاعمرهمنالسادسالشهرحتىوالطفل

وأبالأمراضالإصابةنشةمنكثيرآتقللأنهاعرفناماوإذا،أمهحليب

والسكانية،الاقتصاديةأهميهاعرننا..الا!طناعيةبالرضاعةمقارنةالوفيات

05

http://www.al-maktabeh.com



الدولبعضعلىوالدوائيالغذائيالحصارحيث؟الحاليةظروفنافيخاصة

والاسلامية.العربية

فيللدولسنويأدولارأ(مليار2)مبلغلتوفيرالحاجةأمسفيإذآفنحن

حيريةوتربويةوعلاجيةوقائبةصحيةمشاريعفيمنهاوالإفادة،الثالثالعالم

.أخرى

تكاليفعنأمريكافيالشماليةكاروليناولايةفيأجريتدراسةوفي

إلىاضافة،سنويأدولارألففكانت..الواحدللطفلالاصطناعيةالرضاعة

،عمرهمنالأولىالسنةفيذلكلهاجراءيتعرضالتيالطبيةالمعالجةتكاليف

.اخرىدولاروأربعمائةبألففدرتوالني

واأولياءهميكلفونلاطبيعيأأمهاتهممنبرضعونالذينالأطفالبينما

المبالغ!هذهالصحيةالرعاية

والجمعياتالعالميةوالصحيةالطبيةالمنظماتدأبتكلهذلكأجلمن

لمدةالأقلوعلى،الطبيعيةالرضاعةتشجيععلىبالأطفالالمتخصصةالطبية

منتقربمدتهاكانتكلمابل،الطفلحياةمنالأولىالستةالأشهر

افضل.النتائجكانت..العامين

هذهعنيوميأوتكشفمستمرةولازالتكثيرةدراساتخلالمنوكذلك

الأحاديثوكذلك،الكريمالقرآنذكرهاقدالنتيجةهذهانعلمأ؟الفوائد

الآتية.الفقرةفيسنبي!نهقرنأكما(41)مناكثرمنذالشريفةالنبوية

كحالةالاصطناعيةالرضاعةإلىننظرأنيجبف!ننا:القولوخلاصة

يلجأكما،المختصينوباستشارة،محددةظروففيالأمإليهاتلجأاستثنائية

مرضه!حالةفيالدواءتناولإلئالمريض

الناحيةمنالطيعيةالرضاعةفوائدعنالمختصرةالنبذةهذهبعد:والآن

وأقوالوسنةقرآنمنالإسلاميةالشريعةفيعنهاذكرالذيفما..الطبية

.؟والفقهاءالصحابة
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هذهمنالطبيعيةالرضاعةبخصوصوردمالأهممختصرآأدناهوسنذكر

.المصادر

الكريم:الفرآن:أولأ

،مرةعشرةأربعالكريمالقرآنفيتكررتقدومشتقاتهاالرضاعةكلمةإن

:أدناه(1)رقمالجدولفيكما،كريماتآياتوثمان،سورصغفي

الكلمةالآيةر-السورةات

تسترضعوا،فصالآ،الرضاعة،برضعن233البقرةسورةا-

الرضاعة،أرضعنكم23النساءسورة2-

أرضعت،مرضعة2الحجسورة3-

أرضعبه7الفصصسورة4-

لمرأضعا21

وفصاله41لقمانسورة5-

وفصاله51الأحقافسورة6-

فسترضع،ارضعن6الطلاقسورة7-

قاطعأدليلآوأحكامهالرضاعموضوعفيالكريماتالآياتهذهفيان)ذ

الإنسانيةالمعانيترسيخفيالإلهيةوالحكمة،الطبيع!يةالرضاعةاهميةعلى

بهذايستدلأنبرهانأكبروهذا،البشرلخدمةالصحيحةالشرعيةوالدلائل

منذلكفيلما؟الرضاعموضرعحولالكريمةالقرآنيةالآياتمنالكبيرالعدد

وصحيح.سليمجيلبناءمنهالغاية،انسانيوبعدشرعيتقدير

تعالى:قولهمنها؟الكريمةالآياتهذهمنبعضأادناهونذكر

:البنرةأ!ألرقحاغةيميئأنأزاذيتقكأي!ينصئتؤآؤتتئنيزصجقنؤأقئذث!أا-

،233.
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.،51:الأحقافأ!ث!غ!ةاثقثونترف!ئلأوخملهة2-

آ2ظشائقفيترفضنةؤفزقئؤفتاأئ!خماتةبؤلذئرآقيلنتنؤؤضحئتاة3

.،41:ألتمانآلمصمإ،إقئدرلولدئأآثئ!زلي

.7(:الفصصأآز!ميإع+إقأقيمو3الآؤأؤضتتآأ-4

الشريفة:النبويةالأحاديث:ثانبآ

الرضاعةبخصوصالث!ريفةالنبويةالأحاديثمنبهبأسلاعددهناك

منها:؟الصحاحالأحاديثكتبفيوردت،وأحكامهاوفضلها

رواه.أالنسبمنيحرمما..الرضاعمنيحرم"!:قولها-

.الشيخان

..الرضاعةمنيحرملاأ:!رالهرسولقال:قالتسلمةأموعن2-

،الترمذيصحيحأ."الفطامقبلوكان،الثديفيالأمعاءفتقماالا

(7201).

وانبتالعظمماشدالارضاعةلاا:قالمسعودبناللهعبدوعن3-

بمعناه!النبيعنوالحديث.()1763(داوودأبيسننا(اللحم

.،العظمأنشز...):وقال

أي-رزقهتعالىالثهوجعل...أ:الطبيعيةالرضاعةفي!وقال4-

الوساثل(101طعامهالآخروفي،شرابهأحدهمافي،أمهثديمن-الطفل

(/15176).

الصحابة:أقوالمن:ثالثآ

منما):وجههاللهوكرمعنهاللهرضيطالبأبيبنعليسيدناأقوالمن

البلاغة،)نهج.(أمهلبنمنعليهبركةأعظمالصبيبهرضعلبن

5/121().
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ف!ن؟للنكاحتتخيرواكماللرضاعتخيروا):قالأنه:أيضأأقوالهومن

.(2691/)(المستدرك).(الطباعيغيرالرضاع

الوليد:ارضاعحكمفيالفقهاءأقوالمن:رابعآ

سنوفي،اليهحاجةفيدامماالطفلإرضاعوجوبعلىالفقهاءاتفق

يأتي:ماعلىعليهيجبفيمناختلفوالكنهم،الرضاع

،ولدهاسترضاععليهيجبالأبانإلىوالحنابلةالشافعيةذهبا-

مأدنيئةكانتسواء،عليهيجبرهاانللزوجولبس،الأمعلىيجبولا

ثديهويقبللمأو،غبرهالهترضعمنالأبيجدلمإذاإلااللهم؟شريفة

.الإرضاعالأمعلىيجبذاكفعند..غيرها

.قضاءلاديانةولدهاترضعانعليهايجبالأمأنإلىالحنفيةذهب2-

ممنكانتإنأجرةبلاالأمعلىيجبالرضاعانإلىالمالكيةذهب3-

إذاإلاالرضاععليهايجبنلا..مثلهايرضعلاالتيالشريفةاما،مثلهايرضع

غيرها.يجدلمبأن؟لذلكالأمتعينت

:الرضاعفيالأمحقأ

ألرقناغةأيميئأنأزاذكأيليتنيهتقصتيقآؤبذنن!زخحئنؤالولمذث!!:لىتعادتا

ولد.لكلالحولينهذينإن:المفسرينجمهورقال233،:البفرةأ

ستةالبطنفييمكث؟الولدفيهي:قالأنهعباسابنعنوروي

مكثف!ن،شهرآوعشرونثلاثةفرضاعته..أشهرسبعةمكثف!ن؟اشهر

.أشهر.تسعةمكثف!ن،شهرآوعشرونائنانفرضاعته.اشهر.ثمانية

شغرأ،ثقثونترفصئلأوثهئهة:تعالىلقوله؟شهرآوعشرونإحدىفالرضاعة

ويأخذ،الرضاعومدةالحملمدةتتداخل:هذاوعلى،15،:الأحفاف1

.(3801/)(القرطبي".الآخرمنالواحد

فلا،كاملاذلكإلىتجابأنولدهاإرضاعفيرغبتإنالأمحقومن
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على،مطلقةكيرأومطلقةكانتسواء،الرضاعمنمنعهالأحديجوز

بؤلدها"بملاتصآزؤقيا:تعالىبقولهمستدلينالفقهاءجمهورإليهذهبما

ولبنها،غيرهامنوليدهاعلىوشفقةحنانأأكثرالأمانذلك233،:القرةأ

الغالب.نيلهأنسب

:الرضاعأجرةفيالأمحق-ب

عصمةفيكانتسواء،بالإرضاعالمثلأجرةتطلبأنالأمحقومن

:ا!ط!قأ،أجورهنئآلؤممنلكزآزضمقنف!قإ:تعالىقولهوالدليل،لاأمالزوج

والحنابلة.الشافعيةذهبذلكدالى،6،

لهافلي!..عدتهفيأوالزوجعصمةفيكانتإن:فقالو..الحنفيةأما

ب!يجابمقيدآ،ديانةالرضاععليهاأوجباللهإنإذ؟ذلكفيالأجرةطلب

:البقرةأأيألمووثممئوكندذ!ئنل!أقؤلوثروطإ:لعالىمال،الأبعدىرزى

،233.

لممابخلافبذلكقائمفهو..عهدتهفيأوعصمتهفيالمرأةدامتوما

.الرزقمقامتقومالأجرةن!ن؟عهدتهفيولا.عصمتهفيتكن

أومجانألهترضعمنالأبووجدالمثلأجرةمنأكثرطلبتإذاالأمولكن

ليسمابطلبهاحقهاأسقطتلأنها؟منهاينتزعهأنلهجاز..المثلبأجرة

:الطلاقأ،ته،أخرىقمممتزصعتغاسزتملان!:تعالىقولهعمومفيفدخلت..لها

،6.

فيوكانتمثلهايرضعممنكانتإنالأمأنقرروافقد..المالكيةأما

عليها"أوجبهالشرعلأن؟بالإرضاعالأجرةطلبلهافليس..الأبعصمة

.أجرةبواجبتستحقفلا

الأجرةطلبفلها..الأبمنوالمطلقة،مثلهايرضعلاالتيالشريفةأما

مجانأ.لهترضعمنوجداوللرضاعتعذرتوإن

55

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ومقدارها:زمنها:المحزمةالرضاعةب-

المصةتحرملاا:!اللهرسولقال:تالتعنهااللهرضيعائشةعن

ومسلم.البخاريرواه.(والمصتان

بيتي،فيوهو!اللهنبيعلىأعرابيدخل:قالتالفضلأموعن

امرأتيفزعمت،أخرىعليهافتزوجتامرأةليكانتاني؟الهنبييا:فقال

:!اللهنبيفقال،رضعتينأورضعةالحدثىامرأتيأرضعتأنهاالأولى

الارضاعةأوالمصةوالإملاجةمسلمرواه.أوالاملاجتانالإملاجةتحرملاأ

.الواحدة

رواه.(المصتانأوالمصةأوالرضعتانأوالرضعةتحرملاأ:روايةوفي

مسلم.

منيحرملاأةيالثهرسولقال:قالتعنهااللهرضيسلمةأموعن

وصححه،الترمذيرواه."الفطامقبلوكان،الأمعاءنتقماإلاالرضاع

.(2122/)،الغليلإرواءأفيالألبانيصححهوكذلك

منف!نه؟(اللبن)الحليبمقدارعنكناية"الأمعاءفتقأ:وعبارة

الرضاعة،علىالمعتمدللرضيعالفارغةالأمعاءيملاأوينتشربحيثالمقدار

ويفتقه.العجينينفخلأنه؟الخميرةوهوالفتاقومنه

فمذهب؟حكمهافيالفقهاءاختلففقد(الفطامقبلوكان)عبارةواما

فكل؟حولانوهوالأبعدالفطامبرقتالعبارةتفسبريقتضيالسلفمنكثير

الطفلفطمسواء؟التحريمعندهميؤديالحولينفيالرضاعمنمحرممقدار

التحريمانتهاءإلىالسلفكبارمنعددوذهب،يفطملمأو،الحولينخلال

ثممثلاواحدةسنةبعدالطفلفطمف!ن؟الحديثظاهرهوكماالفطامبحقيقة

بعدالرضاعلهذايكنلم..فطامهمنزمنبعدولكن،الحرلينفيأمرأه

.(1/5577القيملابن،المعادزاد)التحريمفيتأثيرالفطام
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إلارضاعلا":!اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعباسابنوعن

زاد)فيالقيمابناسنادهوصححالدارقطنيرواه.!الحولينفيكانما

السابقة.الأحاديثمجرىيجريوهذا(5455/)"المعاد

التحريم:منالحكمة:المحزمةالزضاعة

ؤغمئكغؤأخؤلئتمؤشائكغسهئتمغقتنمقيقت!:وجلعزفال

ؤآضؤئمآزضحقنكغأثيئ-وأئفئحمالأختوتتاثأفاخؤتتاخوصئئيهخ

.،23:الناءأ،لزضفعؤآقنى

الرضاعةإن":!اللهرسولقال:قالتعنهاالثهرضيعائشةوعن

ومسلم.البخاريرواه.أالولادةتحرمماتحرم

ئنىةوآضؤتحم:قالتعالىاللهأنالسابقةالآيةمنويلاحظ

إلىلتبادر..(الرضاعةفي):قيلفلو؟(الرضاعةفي)يقلولمألز!عز"

..أالرضاعةأمنتعالىقولهواما،الرضاعةمجردفياشتركواأنهمالذهن

هؤلاء):كقولكوهذا،الرضاعةبسببآخرأمرفياشتركواانهمفيحتمل

.(.الصلاحفي):عبارةحذفتفلو؟(الشبابعهدفيالصلاحفيإخوة

عهدمنذصفةفيإخوةولكنهم،الشبابفيإخوةمجردأنهميعنيلاف!نه

مبدأاومصدراومنثأالرضاعةف!ن،الكريمةالآيةفيالقولفكذلك،الشباب

الصفاتبعضني)خوةصارواإنهم:مثلآقائلقالفلو،صفةفيالأخوة

قولآلكان..الرضاعةأحدثتهاالتيغيرهاأوالنفسيةأوالمناعيةاوالوراثية

علىيدل(الأخ)لفظف!نوكذلك،منهيمنعماالآيةفيوليس،محتملآ

أمر.أوصفةفيالاشتراك

وأ،الطرفينمنالولادةفيآخرالمشاركهراخ:الثهرحمهالراغبقال

فيأوالقبيلةفيلغيرهمشارككلفيوشتعار،الرضاعمنأو،أحدهمامن
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منذلكغيروفي...مودةفيأومعاملةفيأوصنعةفيأوالدين

الأصفهاني.للراغب،المفردات01المناسبات

يصيربحيث؟هيصفةأيوفي،الرضاعةأخوةعنالبحثمنبدفلا

تقربيوميناويوممنأقلفيمشبعاترضعاتخمسإنبل!!قريبأ!الأجنبي

والسلامالصلاةأفضلعلبهقالكما!النسبمنيحرممابهاويحرم،الغريب

البخاريرواه.!النسبمنيحرمماالرضاعةمنيحرمأ:أعلاهالحديثفي

..الرضعاتتلكمفعوللهليسالكبيرةالنفسيةبآثارهالتبنيانعلمأ؟ومسلم

عجيب!مفعولالرضعاتلتلكيكونأنفلابد

الطبفيونظرية،بالرضاعةالتحريمسببفيالطبيةالاحتمالات

الوراثي:

علىبعضهاأوالإنسانجسمفيالحيويةالأجهزةأنطبيأالثابتةالأمورمن

ويتكامل،ولادتهعندالطفلفيناضجةغيرأو،متطورةغيرتقديرأقل

أمثلةأربعةالمثالسبيلعلىونذكر،وسنواتأشهرخلالتدريجيأنضجها

معروفة:

الفغالياتخصوصأ،البطيءونضجهالمركزيالعصبيالجهازا-

خلالوأخرى،أشهرخلالتنضجالعصبيةالفعالياتوبعض،العقلية

.سنوات

الولادةعندفعاليتهن!ن؟+)(ح!داوللأكه3)ول!إللجسمالمناعيالجهاز2-

عدمأو)الاختلافهذاويتضح،الكبارعندنعاليتهعنكثيرآتختلف

يمكنالتيالمضادةالجسيماتوكذلك،اللمفاويةالخلايادراسةمن(النضج

تلقيحتأخيرتقضيالتيالأسبابأحدهيالحقيقةوهذه،تكوينهاللرضيع

ولادته.بعدأشهرالىالمعديةالأمراضضدالطفل

بعضوتغييراخنراقهيمكننضجةقبلالمناعيالجهازأن:ذلكمنواهم

أن-الحيواناتعلىالتجياربنيخصوصأ-المناعةعلمفيثبتفقد؟عمله
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تحملإلىيؤديأنيمكننضجهقبلغريبةموادإلىالمناعيالعهازتعرض

رفضها.منبدلآوقبولهاالموادتلك

الطفلوقدرة،الهضميةقدراتهفيالتدريجيوالنموالهضميالجهاز3-

.للكبارالطبيعيالغذاءعلىالاعتمادعلى

.البلوغسنإلىنضجهوتأخرالتناسليالجهاز4-

منيحرموانه،بالرضاعةقرببأيصيرالغريبالإنسانأنالىالآنوناتي

ليس(الجيني)الوراثيالجهازانفرضنافلو؟النسبمنيحرمماالرضاعة

العواملبعضب!ظهارإمافيهوالتاثيراختراقهيمكنإذ؟.الرضيععندناضجأ

ليستعواملب!ضافةأو،تظهرأنيمكنعواملب!خفاءأو،فيهالمكونة

خصوصأ،البعيدبالأمرليسالوراثيالجهازاختراقوتضية،أصلآموجودة

هذاعلىفيحتمل..وهندستهاالجيناتعلمفيالحديثةالعلميةالتجارببعد

التيالغريبةالموادبعض(الأمكير)المرضعحليبفييوجدانهالافتراض

فيهالأمحليبأنخصوصأ،فيهوتؤثرللرضيعالوراثيالجهازتخترقأنيمكن

،المضادةالجسيمات:المثالسبيلجملىومنها،الفعالةالبروتيناتأنواع

هذهمنكثيرعبورعلىيساعدالرضيععندالهضميالجهازنضجعدمأنكما

الوراثي.الجهازعلى،الجسماجهزةمنوغيرهالدمإلىالمراد

منيخشىفهل..ذكرناهاالتيالوراثيالاختراقنظريةأوفكرةصحتلاذا

عندأثرهايظهرلاحساسةأوخفيفةمواضعتضيفأوتشحثأنالاختراقعملية

أولادهفيالسبئةالآثارلظهرت..مثلاالرضاعةمنأختهتزوجلوولكنالرضيع

النسب؟فيالمحارممنللزواجالسيئةالآثارمنقريبنحوعلى

ينظرالذيأنذلك3الزواجذلكمنتوقعهيمكنآخرشيءأثريوجدوهل

..ارضعتهمنوبنتالرجلبينظاهرآتشابهأيجدلاسطحيةنظرةالأمورإلى

تشابهيوجدقدانهعلمأ،الصفاتتلكهنإخوةصارواكيفالعجبفيصيبه
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منأختهأوأمهالرضيعتزوجلوفيماالآتيةالأجيالعلىكبيرةآثارلهباطن

الرضاعة.

تكون..وقوعهاتقديرعلىالوراثيالاختراقعمليةإن:اخرىوبعبارة

الوراثي،الجهازمنمعينةلمواضعأسأ(ح،ن!ا3304)ح!قحءاحانتقائيةاومحددة

خمسمؤثرةجرعةأدنىكانتولما،ظاهرةصفةاوموضعلكلوليس

وقد،محددةزيادةتقعانيلزملاالتأثيروانتقاليةتحددبسببف!نه..رضعات

بل،الرضاعةمناخكلفييحصلأنيلزملاالباطنالتشابهانكما،تقعلا

الآثارفيالحالهوكمابالتحريمالحكمتقضيجيدةنسبةفيحصولهيكفي

طبيا.هومعروفكما،المحارممنللزواجالسيئة

:(العلاجبة)الرضامحةمحلاج..الئحزمةالزضاعة

ؤغقئكخل!غؤأخؤؤشالكغصحنمغتن!ئمخضقت!:وجلعزفال

ؤآحؤئ!مأز!نتتكغالتئؤخمقئحمالأختؤشاثالأتيؤتتاخؤحبئتم

.،23:ءالناأ"ألزضئحةقنى

منيحرمماالرضاعةمنيحرمأ:محمد!الكريمالرسولوقال

.الشيخانرواه.،النسب

جديدةتطبيقيةطبيةلبحوثواسعأمجالآتفتحالشرعيةالنصوصهذهان

فترةخلالالأمغيرمنالطبيعيةالرضاعةباستعمالوالفائدةالأهميةغايةفي

(ؤبذءقلآتاخلصتزض!ئوآآنتمتالآأؤة:تعالىبقولهذلكاللهأباحوقد،الرضاعة

.،6:الطلاقأثه،ثؤفىأفسمزصعتعاشرئمل!ن!:لىتعاوتوله،1233:البقرةأمحئ!!

النظرية:لهذهوالمفيدةالمهمةالتطبيقاتمنبعضأأدناهوس!نذكر

منالمتبرعيكونأنيفضل-مثلآ-كالكلية:الأعضاءزرعحالةفيا-

مثلآ،والأختكالأخ؟الأولىالدرجةمنكانمنخاصة،الصلبيينالقرابة

الىاللجوءقبلوجدوا)نالرضاعةمنالأخوةيفضل..ذلكتعذرحالةوفي
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اخوةفي-الوراثية-العواملالجيناتأن:ذلكفيوالشب،الغريب

العواملومع،النسباخوةجيناتمعتتشابهقدالمناعيةوالعواملالرضاعة

بينهماوالمناعيالنسيجي(التطابق)التشابهكانكلماإذ؟أيضأالمناعية

المزروعةللكليةالمريضجسموتقبل،أكبرالعمليةنجاحنسبةكانت..أكئر

أفضل.

متعددةأنماطاالطباكتشفوقد:الوراثيةالأمراضبعضعلاجني2-

تزيدوالتي(3حا!!أح!ءق5،ع!آحه)التوريثاحاديةالأمراضأنواعأحدومنلها

طريقعنالذريةإلىأحدهماأوالوالدينمنتنتقلوراثيمرضالف15على

حيثالآباءعنالأبناءيتوارلهاول،ه!"ول(41)ح!حقأواحدةمؤرثهفيعيبوجود

بروتينتصنيععنمسؤول(الكروموسوم)الصبغيمنجدآصغيرجزءبكون

الصبغياتعدديكونالحالةوبهذه(غيرهماأوانزيمأوهورمون)معبن

وانقصيرجدولكنفيهانقصاوزيادةولايوجدطبيعي(الكروموسومات)

تعدالتيالأمراضهذهحدوثالىتؤديالموروثاتهذهنوعيةفيتغير

توزيعالوراثيةالأمراضهذهلأغلبأنوحيث.تصنيعهاعنمسؤولةالمورثة

نااي(ححء"3317ح)متنحيةصفاتذاتمايكونومنهامعينوعرقيجغرافي

وتظهرنفسهاعنتعبرانلاتستطيعفهيامرهاعلىمنلوبةالمرضموروث

الرالدينكلاعندازرهامننشدلهامقابلةمماثلةمؤرثةتوجدعندماالاالمرض

اماالوالدينمنكليكونانيجبالحالةوبهذهالمرضاظهارعلىفيتفقان

الدمفقرداءبلادنافيذلكامثلةومنبهمصابأاوالمرضلموروثةحاملآ

وفي.(ث!414+اولحفى14لمتوسطالبحرادموفقر(3ءاطحااص!حا،فح!ول)المنجلي

.(نأفىلأصأحأع3030فىأ)لليفيالتك!شىاداءيمثلهانيابريطا

المرضيالمزرثانبمعنى(نههه،!40)غالبةصفاتذاتتكونماومنها

يكونالحالةهذهوفيالأبوينأحدفيموجودآكانإنسائدآيكونالصبغيعلى

الأبويناحدكانفاذالهاالمقابلةالمؤرثةعنالنظربغضغالبأالمرضحدوث
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مرضذلكامثلةومنالمرضبنفسابنائهنصفيصابانالمحتملفمنمصابأ

ول4،الاحهلأالمهحأ،ثهلأءلااهه4س!45!كهألمه)البالغينلدىللكليتينالمتعددةالاكياس

.(ن!ادلاح!4

نأيمكن(متنحيةاومتغلبةكانتسراء)الممرضةالمؤرثاتهذهانثم

ولهده،لاول41)الجسمية(الكروسومات3)الصبغياتأحدعلىتكون

*-حطمنأ4)لجنسيا(لكروموسوما)لصبغيبامرتبطةتكونأو(3!ولهفىهولهكااح

النزوفلحدوثيؤديالذي(ا"هول!ولا،أ)الناعوركمرض(كلااسا30!5حوله

مراحلاحدعنالمسئول(،0،6،!7111)الدمفيالثامنالعاملنقصعنالناتجة

.الدمتخثرعملية

منالحديثةالتقنباتاستعمالخلالمنالحديثينوالعلمالطبتوصلوفد

فضلآ(الأمبطنفي)الجنينيهالحياةخلالفيالوراثيةالأمراضهذهتشخيص

.الولادةبعدتشخيصهاعن

فيمعالجتهايمكنمباشرةاوبعدهاالولادةقبلكهذةحالةتشخيصوفى

أقاربهغيرمنأخرىمرضعةمنالمصابالطفلإرضاعخلالمننظريتنا

نلحقه(الوراثيةالأمراضمنخالية)جيدةوصحةسليمةبنيةتملك(أجنبية)

الوراثيةالصفاتتحملالتيامهمنبدلآولادتهبعدمباشرةبها

المرضعةمنالحليبأننفترضحيث.أشهرستةعنلاتقلولمدة،المرضية

إكتسبهاالتيالمرضيةالرراثيةالصفةعلىيتغلبأوينحيأوسيزيحالصحيحة

وهوللرضيعوالوراثيالمناعيللجهازاختراقهخلالمنوذلكوالديهمن

تعالى:لقولهتطبيق

.،6:الطلاقأ"أخرىته،قستزصمعتقاشزتمتماقإ

الآية:هذهتفسيرفيالمفسرونقالوقد

قالومثله(منهالبائنةأمهكيرمرضعةللصبيليستاجرا:الطبريقالا-

التفسير.اهلبقية
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وتشاكستمتضايقتموان"تتاشرتمأد!نتعالىقوله:القرطبيوقال2-

لترضع.أي(الأمر()1معنىفيخبروهو،كيرهانليسترضعلولده

منأشفقوهذهباجرةاخرىمرضعةمنلابداذا):الفاسميوفال3

معالمغايرةعلىتدلكلمةوهيثانيةامراءةالىاشارةأخرى،وكلمةالأم

أوآخر:التاليةالآياتفيتعالىقالكماصنفهامناخرىأيالمماثلةوجود

اللهمعالاتجعل،سيئأ"وآخرصالحأعملآإخلطوا،ازوافي،شكلهمن

.آخرإ)2(الهأ

الفراقبينهموقعالذينوالزوجاتللأزواجخطابهو):الأشقروقال4-

الأمسيعطيأنالزوجفابىالرضاعأجرفيبينهمخلافوقوعحالةفيبالطلاق

ته"إق!ئزجمغالأجرمنتريدبماإلاترضعهأنالأموأبتتريدالذيالأجر

.()3(ولدهترضعأخرىمرضعةيستأجرأي،أخزى

مشكلفكلالمعنىبعموميةهووإنمااللفظبخصوصيةليسهناوالتعاسر

ينتقلاحدهماأوالوالدينفيوراثيعضويمرضووجودعسرةالزوجينبين

اليسرنقيضالعسر):(الراغب)قالكماعسريأأمرآسيكونالأولادإلى

كقولكصعبأمركلفيالقرآنواستعملةالنفقةلضيقالقرآناستعملهوالعسر

علىمايضيقكليشملعاموالعسرالأمرفيهيتصعبيرمأيعسزيوئم

للبحثتدفعناتعالىاللهكتابمندقيقةطبيةاشارةوهذه.()4(الأنسان

الحربيالبهتابدار-961-18/القرآنلأحكامالجامع/القرطبيالأنصاريأحمدبنمحمد(1)

.(م6791)القاهرة/

2/ط/طهران/العلميةالكتبدار/التاويلمحاسن/القاسميالدينجمالمحمد)2(

.(م5202اهـ/422)

الأوقافوزارة.2ط974ص/القديرفغمنالتفيرزبدة/الأضقرطيمانمحمد)3(

.(م8891)الكويتفيالاصلاميةوالدثؤون

الاميةالدار/الأصفهانيللراغبالكريمالقرآنألفاظمفردات/الأصفهاننالراغب)4(

.(ام299هـ-ا124)بيروت\/ط/
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الطرقمنبدلآللعلاجالسليمةالفطريةالعمليةالطرقإلىوالتوكلوالتقصي

ح!حك!)الجيناتبنقلكالعلاجالنتائجمؤمونةغيرالثمنالباهضةالمعقدة

عمليةباجراءأو(ح!ه!3-له!*ل!ه3+ا!،ا"3"ده!هأ)العظمنخاعزرعأو(ح+!5،3

طبيةمضاعفاتذاتهابحدتحملوالتيالمصابالجنينمنللتخلصالاجهاض

.!الشرعيةحرمتهاعنناهيك

بخصوصنزلتانهاولوالمعنىهذاتحتملقدقلناكماالايةهذه)ن

الفقهاءقالكمالأنهالرضاعةامرفيالطلاق.بعدالزوجينبينالخلاف

وليسوالقياسالتطبيقفياللفظعموميةلهاالفقهيهالأحكامأنوالمفسرون

البحث.موضوعةالآيةأوالحكمنزلأجلهمنالذيالسبببخصوص

ضرورةإلىإشارةفيهأخرئ"تا!تت!زصعأتعالىقولهمنأخرإستنباطوهناك

لقولهالطفلجممرمنالأولينالعامينخلالغيرهامناوالأممنالطبيعيةالرضاعة

233،:البنرةأأآلرضاغةئيئأنآزاذكأيقينثتقصتنرآؤتتئنيزضحفنثؤ(اقه!!لىتعا

الإنسانسلامةأنإلىإشارة14،:أدتمانأ،تاتقنيدرفصئله!ايضأتعالىوقوله

الىاللجوءبعدمالطبيعيةا.لإنسانيةالرضاعةب!تمامإلالاتكتملوالنفسيةالبدنية

نإإذالأمراضكثيرمهزوزآحياتهطولالإنسانعاشدالاالصناعيةالرضاعة

العامينخلالالإنسانفيوالهضميالناعيالجهازأنأظهرتالحديثةالأبحاث

تناولمنللأختراقويتعرضانمكتملينكيريكونانالرضيععمرمنالأولبن

الحساسةالفترةهذهخلالالبقرياوالصناعيالحليبإستعمالحالةففيالأغذية

نوعمنالسكرداءمثلآالمس!تقبلفيكثيرةبامراضالإصابةالىسيؤدي

المشهورالباطنيالطبكتابفيوردوكما(ح"!+)نه!ء،ء"4ا!ولادا،أ3)الأول

-:الأنكليزيةباللغةنصهمالدافدسون

(11"ثمة"س!!حطاهث!3!،،طأءانلا3ء4!5"حكة8أ7ح!ح"ه،3ف!ا1،حاك!لامأألاء!،"لهحك!

ولء53األااط4،0حاء7"هلأ+ءه)4أ4هححأ3اءولاأدا،فى!،،لأ30،لأح5"حكةح"4حممأدء4)(1)

.(473)ص،الباطيالطبنيدافدسونكتاب(1)
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الأثريزولبينماالثانيالعامقبلالضررهذاالأبقارحليبيسببلماذاولكن

م4991عامبفنلنداأجريتدراسةففي؟المدةهذهبعدالأبقارلحليبالسىء

يمرالأبقاربروتينأن:المؤلفونيقول.)1(الذاتيةالمناعةمجلةفيمنشورة

إنزيماتأنحيث.فيهموجودةممراتخلالمنالغشاءمنالطبيعيةبحالته

يدخلولذلكأمينبةأحماضإلىالبروتينتكسيرتستطيعلاالهضميالجهاز

داخلمناعيةاجسامتكوينعلىيحفزممامركبكبروتينالأبقارحليببروتين

الطفل.جسم

الأمراضمنوبعضأ(الأولالنوعمنالسكرداء)المرضهذاكانولما

ححاول34نأ!7)كرونزومرضالمتقرحوالقولونالأمعاءالتهابكمرضالأخرى

منخاصنوعلديهموالذينالأقرباءبينتكثربأنها(اهساأا.ثهأح33.!"هحث!أه!43

وراثياستعدادلديهموالذين(3-همأوللأ)*حا3النسيجية-الجينبةالتركيبة

فيالبقريالحليبعلىيتغذونالذينعندحصولهاف!نالبلوغعندبهال!صابة

دليلطبيعيأامهاتهممنيرضعونالذينبالأطفالمقارنةاكثربنسبةطفولتهم

الرضيعللطفلوالمناعيةالجينيةللمنظومةالبقريالحليبمكوناتاختراقعلى

استعمال(المخالفةمفهومومن)اولىبابمنفانهسلبأعليهاوالتأثير

لبعضعلاجيةكوسيلة(المحزمةالرضاعة)الأمغيرمنالطبيعيةالرضاعة

المعطوبةالمناعيةالجينيةالمنظومةعلىللتأثيرمنهاالوراثيةخاصةالأمراض

السلبيتأثيرهامنالتقليلاواصلاحهاطريقعنالحالةهذهفيايجابيأولكن

ادنى.كحد(المرضي)

ولول،ه**ولولأ،لا(4991)6-47-631:32(1)

65

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


علميآالنظريةصحةتحقبنالمستفبليةالعملخطة

تطبيقهعلىيعتمدعلمياالنظريةهذهصحةمنوالتحققالبحثاستكمالإن

.(الوراثيةالخارطة)والجينيةوالنسيجيةالمناعيةالمؤشراتوقياسسريريا

شقين:منوتتألفذلكلتحقيقعملخطةوضعناوقد

الطبيعية:لاتالحاعلىالتغيراتحصولمعرفة:لأولا

ا)(5-هالاولء،3!مثلاوالوراثيةالمناعيةالمؤشراتبعضبفحصوذلك

غيرمنرضعواالذين(الأصحاء)الأشخاصأوالأطفالفيول*!(4!ول313!ا

معومقارنتها،الولادةبعدالرضاعةفترةمناشهرستةعنتقللالمدةأمهاتهم

ا!حأ!هاهأ!)الصلبيينأخواتهمأوإخوانهم:الأولىالأشخاصمنمجمرعتين

وجوداكتشافاووبيانالرضاعةمناخواتهماوإخوانهم:والثانية.(33"أ

الرضاعة)امهغيرمنرضعالذيالشخصبينالاختلافأوالتثابهنقاط

المرضعة.والأمالآخرتينالمجموعتينمعمقارنة(المحزمة

تغذيتهفييعتمدأنيستطيعالطفللأن(أشهر6)المدةهذهاخترناوقد

غذاءلأياضافةدونالمدةهذهخلالكليأمرضعتهاوأمهحليبعلى

حليبالىالوراثيةأوالمناعيةالتيراتحصولسببيةلتحديدوذلك،خارجي

المضافةالخارجيةالغذائيةالموادالىوليس،(حدوثهاحالةفي)المرضعة

الرضاعة.معلطعامه

المرضية:الحالاتعلىالتفبراتحصولمعرفة:الثاني

الأمراضبأحدالمصابينالولادةحديثيالأطفالمعالج!طريقعنوذلك

الدمكفقر(3حا!!أء!!قأحث!أم!3!كما3!كه!حفىأ")الجيناتأحاديةنوعمنالوراثية

وذلكمباشرةبعدهاأوالولادةقبلالمشخصينالثالاسيميامرضاوالمنجلي

ناعلى(الأقلعلى)عمرهمنالأولىاشهرستةلمدةامهغيرمننرضعهبان

المؤشراتتفحصثم،بمرضمصابةوغيرالبنيةصحيحةالمرضعةتكون
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لمعرفةا)(3-ولسألا!س!أ5ممهوللا"لاا!!ول5)؟أمثلالديهوالنسيجيةوالمناعيةالوراثية

.(وبعدهاالمحرمةبالرضاعةالعلاجمدةبدءقبل)عليهاتغيراتحصول

زيادةإلىخلالهامنتوصلوا،سليمةفطرةأصحابالقريشيونكانولقد

السليماتالمرضعاتاختيارخلالمنالمولودفيالحميدةالصفات

ذلك:علىمثالوأعظم،لأولادهم

فصاحتهسرعنمرةسئلحيث؟يي!اللهلرسولالسعديةحليمةإرضاع

.،بكربنسعدبنيلسانولساني،قريشمنأنا:اعزبكمأناأ:فقال

صحيح.حديث!الصغيرالجامعأالسيوطي

وراثةالحميدةالصفاتمنوكيرهاالنطقفصاحةياللهرسولفاكتسب

فصاحةالعربقبائلأشهرمنفيهارضعالتيسعدبنيقببلةإنإذ؟وإرضاعا

وصحة.

المرضعة،أوالأممنالبشريةالرضاعةعلىالكريمالقرآنشجعفقدلذا

الاصطناعية()الرضاعةمعهالمصنعةالرضعخلائطأوالبقرحليبمنوليس

لهفليختر..الأسبابمنكانسببلأيمتوافرغيرالأمحليبكانلاذا

لانتقالصحيحأينشأحتى؟الجيدةوالبدنيةالنفسيةالصحةتملكمرضعة

فيالسقيمةالوراثيةللصفاتإزاحتهاأووتغلبهاالصحيحةالسليمةالصفات

افتراضنا،فيذكرناكماموجودوراثيمرضتشخيصعندوجودهاحالة

ذلك،لمعرفةمستفيضةوايحاثوتطبيقتحقيقالىبحتاجذلكإنوبالطبع

قال.للبشريةعظيمةوفائدة،كبيرآطبيأفتحأسيحققف!نه..نجاحهحالةرفي

تعالى:

.،9:لأصراءا1"أ-ءتؤئمبيتنئيهدىانأنضقذاإنإ

+ع!ع!
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البشرية:وأنماطهالبقرجنونومرضالوقائبةالرضاعة3-

هناكوليس،الرضيعللطفلوالاولالأمثلالغذاءهيالأموميةالرضاعةإن

وفيدمهامنتكونقدحيث،لهغذاءافضلفهوالأمحليبيعادلغذاء

الذيفهو،منهيتغذىحليبإلىالدمتحولالوجودإلىجاءفلماأحثائها

يكونأنالإلهيةالحكمةقضتوقد،الأممنانفصلقدلأنه،ويناسبهيلاثمه

وحالتهوجنسهووزنهعمرهبحسبالطفللحالملائمأالتغذيةفيالأمحليب

الصحية.

الثانيالاختيارتكونانيجبالمرضعاتحليبمنالبشريةالرضاعةوأن

وأالبقرحلببوليسكانسببلأيتوافرهاعدمحالةفيلهاالأفضلوالبديل

فيإليهااللجوءالممكنمنوالتي(القنبنةرضاعة)منهالمصنعةالرضعخلائط

فيهاتتعذرالتيالحالاتفيأو،النادرةالأمراضكبعضالاستثنائيةالحالات

لاحقأ.سنذكرهامعينةوبشروط(المرضعةأوالأممن)البشريةالرضاعة

:(المرضعاتحليب)البشريةالرضاعة:أولأ

الأموميةللرضاعةوالافضلالثانيالبديليكونأنيجبالبشريالحليب

حليبوليس،للطفلالافضلأنهحيثكانسببلأيتوافرهاعدمحالةفي

.(ك!."هءطاف!ولهآ3الاول43)منهالمصنعةالرضعخلائطأو،البقر

الشرعي:الدليل

تلآتجاحأؤبآجمضلتتتزيعنوأآنآزدئمقاؤإ:تعالىتولهني:الكريمالقرآن1-

.233(:ال!بمرةأمحيبئ"

.،6:الطلاقأ"أخرىته،قصتتزصعتغامزتمت!ن!:لىتعاوقوله
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تضايقتموأن)أعلاهتعالىقولهتفسيرفيالقرطبيقال:المفسرون2-

محمدوقال.()1(الامرمعنىفيخبروهوغيرهالولدهفليسترضعوتشاكستم

أخرىمرضعةمنبدلاا:التاويلمحاسنتفسيرهفيالقاسميالدينجمال

وجودمعالمغايرةعلىتدلوهيثانيةإمرأةالىإشارةأخرىوكلمة...بأجرة

.(،أزواجشكلهمنإوآخرتعالىقالكماصنفهامناخرىاي،المماثلة

المعنىلاحتمل،اخرىلهإفسترضعمنبدلآ(فارضعوه)تعالىقالولو

.(القنينةحليب)منهالمصنعةواخلاطهالبقرحليبمنالرضاعة

والقريشيونعامةالعربكانلقد:الشريفوالحديثالنبويةالسيرة3-

السليماتالمرضعاتب!ختيارخلالهامنيحرصونسليمةفطرةأصحابخاصة

السعديةحليمةإرضاعذلكومثال،أولادهمفيالحميدةالصفاتلزيادة

منأنا،أعربكمانا":فقالفصاحتهسرعنمرةسئلحيث،مج!اللهلرسول

للسيوطي.الصغيرالجامحأبكربنسعدبنيلسانولسانيقريش

العلمي:الدليل

مقارنةالبشريةالرضاعةأهميةلتثبتالمتراكمةالطبيةالأبحاثوجاءت

يتناسبالمرضعةأوالأمحليبانحيث،منهالمصنعةواخلاطهالبقربحليب

الحليبمكوناتكانتلذلك،العجوللنمويتناسبالبقروحيب،البشرلبني

المصنعللحليبخلافأ،المقاييسوبجميعالطفلنمومعمتناسقةالبشري

منهاالعقليةخاصة،حاجاتهلتلبيةيرقىولامعهيتناسبلافهو،المنشاالبقري

البقرحليبلخلووذلك،المطلوببالشكلأجهزتهمانموواكتمالوالمناعية

الدماغخاصةالمركزيالعصبيالجهازبناءفيتدخلالتيالعواملمنومشتقاته

منخلوهوكذلك،المخلوقاتكافةعلىالانسانبهالثهفضلوالذي،وقشرته

الجهازوتعزيزلنموالضرورية(المضادةوالاجسامالخلايا)المناعيةالعوامل

الطبيعية.الرضاعةفوائدموضوعفيسابقأذكرناكما.المناعي

لترضع.أي(18/916)القرآنلأحكامالجامع(1)
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:(الصناعيالحليب)الرضعوخلائطالبقرحلبب:ثانبآ

وخلائطه!لبقريالحليتعلىيعتمدزاللاالآنلحدانهحقأالمؤسفومن

(المرضعاتمنالبشريةالرضاعةولي!)،الاموميةللرضاعةبديلكغذاءومشتقاته

غذائيكبديلالاطباءمعظمويصفهكانسببلأيلطفلهاالامإرضاععدمحالةفي

وتشجيعاعتماديجبحيث،والخطرالخطأمصدروهنابهويوصونمناسب

إلىاللجوءوعدمالاموميةالرضاعةتوافرعدمحالةنيفقطالبشريالحليباستعمال

اختصاصيوبتوصيةقليلةوهيالاستثنائيةالحالاتفيإلامطلقأالقنينةرضاعة

بسببأوالبشريالحليبمكوناتبعضمنالطفلعندالحساسيةكامراضالأطفال

كمرضانزيماتهمنخاصانزيمفيبنقصيؤديالطفلعندوراثيجينيخللوجود

،(14،5،ن!ا!330!ح)الكالاكتوسيمياأو(ه،حمم!ا!!ء""،أع)يورياكيتونالفينايل

هذهمنخاليةالرضعخلإئطمنخاصةلتركيةباحدهماالمصابالطفليحتاجحيث

معها.يتعاملالذيالأنزيملنقصالمرضتسببالتيالمواداوالعوامل

الشرعي:الدليل

أهدىثمنخقلأض!!ثئءآغطئألذىزئآ)تعالىقولهفي:الكريمالقرآنا-

.2-3،:الأعدىأأتذرقهدىؤآلدى!ق!ؤىنخقآلف!ألىتعاوقوله.،ه.:أطه

فقد،الحيوانالخلقومن):اعلاهالاولىالآيةشرحفي:المفسرون2-

الصفحةالجلالينتفسير،(ذلكوغيرومنكحهومشربهمطعمهالىاللههداه

.(7891)دمشق-الملاحمكتبة164

الامامرواهألهخلقلماميسركل5:ع!قولهفي:الشريفالحديث3-

صحيحه.فيالبخاري

العلمي:الدلبل

عندمتعددةومكتسبةانتقاليةأمراضاتسببالصناعيةالرضاعةأنطبيأثبت

الجرثوميةالأمراضفقطبذلكالمقصودوليس،بهابتغذونالذينالأطفال

والتنفسيالهضميالجهازينتصيبالتي(والبكتيريةالفايروسية)المعدية
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خاصةالمتعددةوتجهيزهإعدادهمراحلنيالمصنعالحليبتلوثجراءللرضع

والتيوالخطيرةالمكتسبةالأمراضهوالمقصودولكنالثالثالعالمبلدانفي

والتيالمتحضرالعالمبلدانمعظموفيمتواتروبازديادمؤخرآتكتشفبدأت

البعضأنأو،ومشتقاتهالبقريالحليبعلىأطفالهاتغذيةفيغالبأتعتمد

السريريةالتشخيصوسائلوبتقدم،السببمجهولولكنهمعروفأكانمنها

بألامراضتسمىوالتيالصناعيةبالرضاعةوارتباطهاسببهاعرفوالمختبرية

المضادةالمناعيةالأجساملاكتشاف(ح!لاحم!ولأه"لاولنه4!5ثهحفى)الذاتيةالمناعية

الدممصلفيومشتقاتهالبقرحليبفيالموجودةوالبروتيناتالعوامللبعض

لاجساموتكوينهاعليهغريبةباعتبارهالهاالبشريالمناعىالجهازوتحسس

ومنها:،الامراضهذهحدوثالىتؤدي(فىحفه!"نام!ء،لاول)لهمضادة

.(ح"!+انهحأحه!3ا!!اثهلا،أ)لأنسوليناعلىلمعتمدالسكراداء-ا

.7(الاإءاهأ3اح35!أثه3)المنتشرالصفيحةتصلبمرض2-

ح!اول34ح!ق3أ،زاه43!4)كرونزومرضالتقرحيالقولونالتهابأمراض3-

.(ءح!"ها43ة3ءثم!ح

بأمراضأيضآتسمىماأوالبشريةوأنماطهالبقرجنونمرض:ثالثا

الاسفنجي(الدماكي)الاعتلالبروتينبرايون

(نا31!34+س!ا"ادفىأ"!ه"3ول!هأح!وللا"،4"ها،"هحا

كلم(ها!كلمء،5أ!!ة3ء43ح3)

فقطليس.القصوىواهميتهلخطورتهخاصةفقرةالموضرعلهذاافردناوقد

جميععلىلهانما،ومشتقاتهالبقرحليبعلىيتغذونالذينالأطفالعلى

والماعز،كالأغنامالمواشيبقيةوكذلك،الأبقارلحومياكلونالذينالناس

بروتينعنالناتج(الاسفنجيالدماغ)القاتلالمرضبهذأاصابتهاثبتوالذي

المواشيهذهلحومتناولهعندالإنسانإلىانتقالهئبتوالذي(ه3!هأ)برايرن

تغذيتهاعنوالناتجةكالحليبمنتجاتهاأوالمذكورللمرضالحاملةاوالمصابة

71

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بروتينيحيوانيعلفإلىتحويلهابعدالميتةالحيواناتوعظامودماءاشلاءعلى

الثهخلقهاوالتيالمنشانباتيالبروتينأوالأعشابعلىالمواشيهذهتغذيةمنبدلآ

(النباتآكلة)المجتراتمنلأنهااللحومعلىوليسالنباتعلىوتنمولتتغذى

(برايون)البروتينهذاأنوجدفقد.(اللحومآكلة)المفترساتمنوليست

الميتةالحيواناتفيطبيعتهتتغيروالحيوانالإنسانخلايافيطبيعيأوالموجود

الجهازخاصةخلاياهافيالموجودالطبيعيبرايونلبروتينمخرباويصبحوأشلاءها

فا،ءأ!)كلاه80)الانكليزيةباللغةويدعى،بهاالمواشيهذهتغذيةبعدالعصبي

للحرارةمقاومالمحورالبروتينمنالنوعهذاأنعلمأ،(4!!فههول!هأعه!أء5354

تدعىالتيالأمراضبهذهالمواشينيصيب.كامااشعةومنهاالتعقيموسائلوجميع

جنونالبقروفيالحكةداءأو(3حءأ"38)الغنمقعاصبمرضوالماعزالغنمفي

وعند.كاأص!!أ!ه"3ف!!هس!هأ8"هحء!ص!ا!"(4"ه)وعلميأ(ول344د!هأه3،ء3ح)لبقرا

المرضبهذاأيضايصابفأنهمنتجاتهاأوالمصابةالمواشيهذهلحومالإنسانتناول

.(ح"3،اءأ004541)أ!س!ك!ء3)مثلالبقرلجنرنالبشريبالنمطيدعىالذي

تكونفقديدريومن.الحاضرالوقتفيلهعلاجلاالذيالقاتلالمرضهذا

المستقبل.فيتكتشفوقدبعدتكتشفولمالأسلوببهذاتنتقلأخرىأمراضهناك

الشرعي:الدليل

ينآزؤعمآيرف!ضرخايرءآلشملينآ%نرنر):تعالىقرلهفي:الكريمالقران-ا

وقد.53،4،5:أطه"آفصفيؤليلأتنزلكدقإنآلفمكغوآزعؤأءفئا!ثمئئئبالز

أصحابأيآلصألآهـفىلىلأتئزاوعبارة،الأمربصيغةارعواكلمةهناجاءت

نباتيهوالأنعامغذاءأنالأمربصيغةواضحةقرآنيةاشارةذلكوفي،العقول

طاعيظضثهقئلمخرئاإلىأؤقيقأفيأجذلأق!:وجلعزوتوله.حيوانيوليس

.145،:الأنعام1"تجسىق!ئ!خنننلخمآؤئ!فوصاذماآؤقتتتةليهوتآقإ7

والمرضالضررإلىسيؤديوالذيوالضارالنجسالشيءهواللغةفيوالرجس

كلهاالمحرمالميتةالحيواناتوفضلاتبأشلاءتغذىعندماالأنعامنهذه.حتمأ
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مع!لهاحرمةف!ن(جملةبحرمتهوالمعروفمنهاجزءالخنزيريكونوقد)،أصلا

الجلالة.حكمأيضاعليهاوينطبق،إليهاستنتقلومنتجاتهامشتقاتها

تحريمفيكثيرةنبويةأحاديثوردت:الشريفالحديثفيالجلالة2-

هي:الجلالةمعنىوفي،ركوبهافيوحتىألبانهاوشربالجلالةلحوماكل

ولحومأشلاءمنأكبرنجاسةهناكوهل،بالنجستتغذىالتيالحيوانات

كماالخنزيرمنهايكونقدوالتي،الميتةالحيواناتوفضلاتودماءوعظام

هريرةأبيعنوالبزارالبيهقياخرجهماالأحاديثهذهومن؟أعلاهذكرنا

وشربهاالبانهاشربوعنالجلالةعن!اللهرسولنهى):عنهالنهرضي

نهى):عنهاللهرضيجابرعنحسنبسندشيبةولأبي.وركوبها(

.(لبنهايشربأولحمهايؤكلأنالجلالةعن!اللهرسول

أخرج:الشريفالحديثفي(الاسفنجيالدماغ)الغنمفعاصمرض3-

الحديث3176(الحديث)رقموالموادعةالجزيةكتابقيالبخاري

ثم،موتي:الساعةيديبينستأأعدد):الساعةأشراطعنالتاليالإعجازي

استفاضةثم،الغنمكقعاصالناسفييكونموتانثم،المقدصبيتفتح

العربمنبيتأتبقيلافتنةثم،ساخطأنيظلدينارمائةالرجليعطىحتىالمال

تحتفياتونكمفيغدرونالأصفربنيوبينبينكمتكونهدنةثم،دخلتهإلا

.(ألفاعشرإثنارايةكلتحت،رايةثمانين

موتاي)الموتلظاهرةالمبالغةصيغةهو(موتان)ك!قولهومعنى

يأخذداءهو)العربلسانمعجمفيوردكما(الغنمو)قعاص،(كثير

نأيلبثهالاالغنميأخذداءوالقعاصقعصتوقدشيءانوفهامنفيسيلالدواب

.()1(المعجلوالموتالقتلهولغةوالقعص،تموت

العلمي:الدليل

يتسببالمركزيالعصبيالجهازيصيبمميتمرض:الغنمقعاصا-

.م(0552)بيروت-صادردار(الأولى)الطبعة531صفحة-العربلسانمعجم-منظورابن(1)
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(5،3ء3حا)الحكةمرضبأسمالبيطريونالاطباءبعرفهالدماغيةالخلايابموت

الاسفنجي.الدماغأو

الدماغمرضاعراضهفييشبهقاتلمرض:البقرجنونمرض2-

يستهلكالذيالإنسانإلىينتقلوقد(القعاص)الغنميصيبالذيالاسفنجي

بدايةفيالانسانالىالبقرجنونحالاتانتقالأثاروقد،المصابالبقرلحوم

ظهرالتيالبلادأثرهاعلىأضطرتكبيرتينوصحيةاعلاميةضجةالتسعينات

حاملةاومصابةتكونأنخشيةالأبقارمنالألوفعشراتقنلالىالمرضفيها

الحيوانيالبروتينمخلفاتالماشيةاطعامالوقتذلكمنذومنعالوباءلهذا

وليسالعشبلأكلقدرتهجلتالثهخلقهاالتيالماشيةاشلاءمنالمتأتية

وغيرهما.والعظامكاللحومالماشيةبقايامنالمستخلصةالبروتينيةللمواد

جنونلمرضالبشريةالأنماط)الانسانفيالاسفنجيالدماغمرض3

برايونبروتينيسببهاالتيالتاليةالامراضالانولحداكتشافتملقد:(البقر

(5-.3)بينمانسبيأالحضانةمدةبطولتتميزوالتي،الانسانفيالمتحول

تشخيصهايمكنولا،الانلحدعلاجلهاوليسمميتةجميعاوأنهاسنة

طبيعيةغيرعواملاومناعيةمؤشراتوجودلعدمالأعراضظهورقبلمختبريا

والدليل،الاعراضظهوربعدوحتىللمرضالحاملللشخصالدممصلفي

التغييراتظهورهواعلاهالمذكوربالمسببالأمراضهذهاشتراكعلىالوحيد

البروتينهذابسببالدماغفي)الإسفنجية(الهوائيةالمرضيةالنسيجية

النسيجهذامنعيناتبأخذالمركزيالعصبيالجهازخلايامنخاصةالمخرب

موتبعداوالمنشأعصبيةمعظمهافيهيالتيالمرضاعراضظهوربعد

.("ة300لا4!4لأةهه،لاولاالمصابالمريض

منالنوعهذايتجمعحيث(ظ"3احأ55141ء4))جاكوبكرتزفلدمرض-أ

اسفنجيةتجاويفمسببأويتلفهاالدماغيةالخلايافيطبيعيةغيربصورةالبروتين

بريطانيافيالآنلحدمنهشخصوقد.(أ"هه"3!*هأ4"حح!!4"هالأ"اافيها

وراثيإمافهو،طرقبعدةالمرضبهذاالإصابةوتكونحالة148وحدها
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لحومبأكلوذلك(داهنأححلم!أ3)الإنسانإلىالماشيةمنانتقاليأو(ان!*!لةأا

طبيانتقاليأو،الشوكيونخاعهاادمغتهاخاصة،المصابةالماشية

منالعينوقرنيةكالكليةالمريضةالاعضاءزرعطريقعن(4)كاءأهء80)

جمملياتخاصة،الجراحيةالادواتتلوثأوللمرضالحاملينالأشخاص

لم(3440"3ءا)فرديةحالاتهناكثم.والعيونالمركزيالعصبيالجهاز

مليرنلكلواحدةحالةونسبنهاحدوثهاكيفيةلتفسيرالآنلحدالطبيتوصل

وانتقاليية.معديةالأنواعهذهوجميعبريطانيافيالسكانمننسمة

(3كله!لاهحولهـ*ء،ل!أ"ء3كلأ4دا3*!اكهقهح3ول)!4وسلرصثعنكرنستراجيرمازمةمتلا-ب

مرضأعراضهفييشبهوالذيالمرضهذااكتشفوالذينللأطباءنسبةوذلك

أكثر.الشبابيةالعمريةالفئاتفييحدثولكنهأعلاهجاكوبكرتزفيلد

(3،،41ان!34أ181أ،ل!اهثهها4)القاتلالوراثيالأرقمرض-ج

غينيافيالمنصرمالقرناواسطفياكتشفوالذي(داك!3دا)كورومرض-د

طقوسلديهاالتيالقبائلقيوبائيوبشكلالإستوائيةأفريقيافيالجديدة

قبلمنخاصة(كالاكلةلاأ53أ!!!حا،5أ3ول)موتهمبعدالبشرلحومباكلوعادات

هذاعزلتموقدجاكوبكرتزفيلدمرضكثيرالثبهبأعراضفيصابوناقربائهم

المصابين،أدمغةخلايافيالإسفنجيةالمرضيةالنسيجيةالتغييراتمنالنوع

فيالطقوسهذهممارسةلتوقفالحاضرالوقتفيالمرضهذاتلاشىوقد

الرجفة.تعنيبلغتهموالكورو،(53!ح4)الفورياقبائل

وتغذيتهمالاطفالموضوعهوالاولىوبالدرجةالمقامهذافييهمناوالذي

الطبيعيةالرضاعةعنالأمعزوففعند،أعمارهممنالأولىالأشهرفيخاصة

الخلائطهذهمنسيطعمالذيالطفلفأن،كانسببلأيتوفرهاعدماو

البروتبنتستعملقدالتيالدولمنغالباوالمستوردةالبقرحليبمنالمصنعة

بهذهالخلائطهذهبتلوثكبيرآاحتمالآهناكفانأبقارهالتغذيةالحيواني

هذهلنقلواسطةالمستوردالمصنعالحليبهذافيكون،الخطيرةالأمراض
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تصلقدعديدةسنواتبعدأعراضهعليهمتظهرقدوالذيأطفالناإلىالأمراض

تصلقدالبشريةرأنماطهالبقرجنونلمرضالحضانةفترةلأن،عاما03إلى

.اعلاهذكرناكماالمدةهذهإلى

والمجتمعوالأسرالأمهاتتشجيعيجبالأسبابمنولغيرهذلكاجلمن

باللجوءثمالأولىبالدرجةالاموميةالرضاعةضرورةعلىجميعاوتوعيتهم

عدمحالفيالثانيةبالدرجة(المرضعاتحليب)غيرهنمنالبشريةللرضاعة

وأالبقريالحليباستعمالوعدم،كانسببلأيالأموميةالرضاعةتوفر

الطبيبيقررهاالتيالإستثنائيةالحالاتفيإلامنهالمصنعةالرضعخلائط

ياخذهالذيللمريضالدواءوصفةمثل،وكميةونوعامدةوتوصيتهوبأشرافه

الحليبهذامصدرمنالتأكديجبالحالاتهذهفيوحتى!استثنايةكحالة

علىابقارهاتغذيانهايثتبهالتيالبلدانمنيكونلاانفيجب،المستورد

وكذلكالمشتركةالاوربيةالسوقدولأصدرتوقد.الحيوانيالبروتين

بعدولكن،فعلواوحسنا)البلدانمنوغيرهاالامريكيةالمتحدةالولايات

كعلفالحيوانيالبروتينإستعمالبموجبهاتمنعتعليمات(الاوانفوات

وثبوتخاصةبريطانيافيالبقرجنونحالاتظهوربعدوذلك،للمواشي

تطبيقيضمنمنولكن.المصابةاللحوملهذهتناولهبعدالانسانالىانتقاله

الحيوانيالبروتينعلىتغذتوانسبقالتيالأبقارهذهانيعلمومن3ذلك

لهذاالحضانةفترةلكونبعدعليهااعراضهتظهرولمللمرضحاملةتزاللاانها

أخرىأمراضوجودباحتماليدريمنكذلك.نسبياالأمدطويلةالمرض

مناوتيتمإوماوجلعزلقولهبعد؟الطبيكتثمفهاولمالطريقةبهذهتنتقل

العظيم.اللهصدققليلآ"الاالعلم

:النوصبات

الرضاعةوفوائدبضرورةوالمجتمعوالأسرالأمهاتوتشجيعتوعيةا-

للطفل.المثاليالغذاءلكونهامنهاالاموميةخاصةالبشرية
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الأفضلالبديلهي(المرضعاتحليب)البشريةالرضاعةتكونان2-

.كانسببلأيالاموميةالرضاعةتوفرعدمحالةفيالطفللغذاء

منه(المصنعةالرضعخلائطأوالبقرحليب)القنينةرضاعةمنالتحذير3-

بالبحث.المذكورةللأسباب

الدولمنالمواشيلحوموكذلكومشتقاتهالبقريالحليبإستيرادعدم4-

.الانسانفيأوالمواشيفيالبقرجنونمرضفيهاظهرالتي

وفضلاتأشلاءمنالمصنعالحيوانيالبروتينالمواشيإطعامعدم5-

الهفطرهاكماوالأعشابالنباتيالعلفعلىوالإقصارالميتةالحيوانات

عليه.وتعالىسبحانه

البقر(حليبمنالمصنعةالرضعخلاثط)الاصطناعيةللرضاعةاللجوء6-

نأأهمهاومنالبحثفيالمذكورةالشروطووفقفقطالاستثنائيةالحالاتفي

البقر.جنونمرضفيهاظهرالتيالدولمنمستوردةتكونلا

)ستعماللتسهيل(الحليببنك)البشريالحليبمصرفمشروعتنفيذ7-

حالةفيالأطفالتغذيةفيمنهاوالافادة(المرضعاتحليب)البشريةالرضاعة

والصحية.والعلميةالشرعيةالضوابطووفقالأموميةالرضاعةتوافرعدم

والاسلاميةالصحيةوالمؤسساتالمختلفةالإعلاموسائلمنالافادة.

هذهوتشجيعأعلاهالمذكورةالموضوعاتلتطبيقوالخاصةمنهاالحكومية

اليها.والدعوةاقامتهافيللمشاركةالمراكزأوالمؤسسات

بالاشتراكقدمناهالذيبحثنافيجاءماالموضوعهذافيالقولوخلاصة

فيالعربالأطباءلاتحاد(22)الطبيالمؤتمرفيالنعيمينبيلالدكتورمع

عجمانجامعةفيعقدالذيوالتكنولوجياللعلومعجمانجامعةوشبكةأوربا

الغذاءهيالأموميةالرضاعةأنإلىللتوصلالبحثيهدفحيثم5052آذارفي

نايجبالمرضعاتحليبمنالبشريةالرضاعةلان،الرضيعللطفلالمثالي

،كانشبلأيتوافرهاعدمحالةفيلهاالأفضلوالبديلالأولالخيارتكون
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إليهااللجوءالممكنمنوالتيمنهالمصنعةالرضعخلائطاوالبقرحليبوليس

وأالأمومية)البشريةالرضاعةفيهاتتعذرالتيالاستثنائيةالحالاتفي

.(المرضعات

مقارنة(المرضعةأوالأممن)البشريةالرضاعةوأهميةفوائدبيانا-

.الأمأوللطفلبالنسبةسواء،الرضعوخلائطالأبقاربحليب

حاجةمعتتناسبولاالعجوللنموتتناسبالبقرحليبمكونات2-

الحاجة.هذهلتلبيةترفىلاالبقريةالرضمعخلائطأنعنفضلاالرضعالأطفال

وخلائطالبقرحليبف!نللتعقيمالمتطورةالتقنياتوجودمنبالرغم3-

البقرجنونمرضأهمهامنالأمراضلبعضونقلهاتلرثهاثبتقدالرضع

هذهتغذيةسببهالذيالبشريةوأنماطه!ها،ه!أء،5،ءأه43!6فىح(برايونعامل)

المباشرةعلاقتهاوكذلك.حيوانيةخلطاتمنمكونةبأعلافالأبقار

السكريكداءء!لاحم!أه،لاول()3!43ء؟،!المكتسبةالذاتيةالمناعيةبالأمراض

.(7الاص!ءنا3حاح303أ)3المنتشرالتصلبومرض)ول"ا(الأنسولينعلىالمعتمد

الحالاتفيالرضعأخلاطأوالبقرحليبمنالرضاعةإلىاللجوء4-

فيأو(المرضعةاوالأم)البشريالحليبفيهايتوافرلاكالتيالاستثنائية

أخلاطهأوالحليبأنمنالتأكدبشرطالمعروفةالمرضيةالحالاتبعض

حيواني.ببروتينتغذلمابقارمنجاءومنتجاته

فيويعوضهالرضيعللطفلالأمثلالغذاءهرالأمحليبإن:الاستنتاج

لهفسترضعتعاسرتمإف!ن:تعالىلقولهالمرضعةحليبتوافرهعدمحالة

القنينة(حليب)منهالمصنعةالرضعوخلائطالبقرحليبوليس."اخرى

.)1(البحثفيالمذكورةالضوابطووفقالأخبرالخيارتكونأنيجبالتي

!ع!ب

.181صفحة375،رتمابحثالمذكرر،البيللمزتمر(والملخصاتالعلمي)البرنامجكتاب()1
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والناصية:الدماغ4-

الناصية()ومقدمته335()،،ولإء"هسأالجبهيالفصالأماميوقسمهالدماغإن

:-ادناه(2رقمالشكلأنظر)

الرنصالحركياللطءالمركزىا!خدودالرنساجيدىاطياللطء

الحركةمابلمنطقةالتنرقفطقة

اطهي(الفص)

صالجد!الاحسا!رارباطنطقة

الصرىالاركاطنطقة

مميالبمرءللطا

االكلامسطقة

فرلك)نطقة

لناصية!ا
الجههي(الفمى)مقدمة

اطركة:م

الرنرالساللحاء

(الملونالملحقأراجع)النا!ية(الأماميرقسمهالإنساندماغ(2)رقمشكل

هو-أجهزتهأحدوالدماغ-العقلإنإذ؟البشريةالأعضاءأهممنوهو

وتعالى:سبحانهقال،كافةالمخلوقاتعلىوكرمهالانسانبهاللهفضلالذي

علىؤق!عفتفضأ!تضضنىؤآلبخيرؤرغتئمآلتتننيخيائئم:ادتمئنيكأقتاؤتقذ!أ

حواليوزنهيبلغالانسانفيوالدماغ..7،:الاسراءأتقفميلأ(طقتايئن!ثير

أقسمامه،أحدوالمخ،(الجسموزنمن2%نحو)(ا-.07\غ006)

وإلصدكي(والجانبيوالخلفيالجبهوياوالأمامي)فصوصعدةإلىويقسم

وظائف)والفسلجةالتشريحعلميفيمعررفةووظائفبفعالياتمنهاكلتقوم

:(الأعضاء

الناصية()الأماميالفصمقدمهوظيفةإلىالكريمالقرآنأشاروقد

بمصمتز!فييألآعتؤتنتئ!فئاكلةلزتبنكأأ:وتعالىسبحانهقودهفي441!ه"ع-ح*لاقه3لا3

.بشدةوجذبهالشيءعلىالقبض:رالسفع.(ا-516:العدقأحاطئر!كوتة

97

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والناصية:الدماغ4-

الناصية()ومقدمته335(ا!،ول)ء"هسأالجبهيالفصالأماميوقسمهالدماغإن

:-أدناه(2رقمالشكلأنظر)

الرني!الحركيالل!ءالمركزىا!حد،دالرن!ر(الجدياطياللطء

لم

اطركةمابخلمطقة!س؟،2ور!صايذوقمطقة

!الناميةصل!!كمءءس!،)،لا3+!صبرث!الجدىا!حساسار!طمالقة

9عء!ابصرىطا!ربمنطقة

الجهي(العص.-"ع!+-،لاكا!،ح!البمرلىالل!ء

ص!33مممسلا

اسكةلك!كامطمهفطقة"-بر!*"!?ءأ"!!ت!*اظمةالك!ممنالقة

فرنك()نطتة

الرنالساللطء

(الملونالملحق)راجع()الناصيةالأماميوقسمهالإنساندماغ(2)رقمشكل

هو-أجهزتهأحدوالدماغ-العقلإنإذ؟البشريةالأعضاءأهممنوهو

وتعالى:سبحانهقال،كافةالمخلوقاتعلىوكرمهالإنسانبهاللهفضلالذي

وف!قئفزعلىآلظئتثثنىوألبقروزشئهمآلتزنيحمقت!:ادمبنىكزقناؤتقذ!أ

حواليوزنهيبلغالإنسانفيوالدماغ..7،:الاسراءأتقفحيلأأضققتائثن!ثير

أقسامه،أحدوالمخ،(الجسموزنمن2%نحو)(ا-.07\غ006)

وإلصدغي(والجانبيوالخلفيالجبهوياوالأمامي)فصوصعدةإلىويقسم

وظائف)والفسلجةالتشريحعلميفيمعروفةووظائفبفعالياتمنهاكلتقوم

:(الأعضاء

الناصية()الأماميالفصمقدمهوظيفةإلنالكريمالقرآنأشاروقد

تاكتيزإلإبم!ايآلتاصتيؤتنتئ!فئاثةترتبن*أ:وتعالىسبحانهقرلهفيع-ء*!3اة،!هلاءلأق3

.بشدةوجذبهالشيءعلىالقبض:والسفع.،ا-516:العدقأخاطوأبهدتة
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،الشيءعلرعلىبأصلهيدللفظوهر،الراسمقدمة:والناصية

وابجملتهالإنسانهوبالكذبيوصفالذيالشيءانالعربيةفيوالمتوقع

وأما،والفعل!نفسوصففيكذلك،الخطيئةاوفعلهأوكتابتهأوكلامه

بعضهايوصفنهل..والناصيةوالفخذوالذراعكالكتف؟الجسدأجزاء

الكذب:فيقولون،المفسرينملجأالمجاز؟مجازآأمبالكذبحقيقة

بعدفيماظهرإذاأنهغير،لصاحبهاوإنما،نفسهاللناصيةليستوالخطيئة

خروجالمجازلأن؟بهاالأخذوجب..الحقيقةعلىالعبارةهذهحملصحة

متعذرآأوممتنعأالحقيقةعلىالحمليكونحينبضرورةإليهليصارالظاهرعن

نأوالعلميةالطبيةالحقائقأظهرتولما،الفقهأصولفيمعروفهوكما

الذيالجزءؤهو،الدماغمنالجبهويالنصمنالأماميالجزءتضمالناصية

الأفكارصنعفيووظبفته،فيهالعلياالذهنيةالمراكزلوجودالإنسانيميز

من-للجيشبالنسبة-كالقيادةالقراراتواتخاذوالمنطقوالادراكوالفهم

؟بالكذبتوصفأنالإنسانمنأولىانهشكفلا..بىخطيئةوكذبصدق

فيهتئخذالذي--الناصيةالأماميالفصمقدمةلأوامرئتفذإنهحيث

.)1(القرارات

وتقنياتهالعلمسبققدوانهحقالقرآنهذاأنتثبتالتيالمذهلةالأمورومن

القشرةفيللكذبخاصةمنطقةوجودمؤخرآاكتشفأنهالسنينبمئاتالحديثة

!!الدماغمنالأماميالجزءمقدمةفيالواقعةالدماغية

(1301)المرقمعددهافيالفرنسية(والحياةالعلم)مجلةنشرتفقد

هذهاكتشافتمفريدآتطبيقيأطبيأبحثأ(72ص)م2002عامشباطبتاريخ

ا،!هأ،ح!لاع(للدماغالمغناطيسيللرنينالوظيفيالتصويرجهازبواسطةالمنطقة

دماغهبتصويرقيامهأثناءالكذبممارسةالشخمىمنالباحثطلبحيث)ول)

.(1ا-ا.ص)(القرآنفيالطب)كتابناانظر..ايفصيللزيادة(1)
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!(الناصية)فيتقعالتيالمنطقةفيفعاليةظهورفوجدالمتطورةالتقنيةبهذه

أنهاتظهروالتيالمنطقةلهذهملونةعديدةصورأالمذكورةالمجلةنشرتوقد

الباحثخلصوقد3(رقمالشكل)انظرللدماغالأماميالفصمقدمةفي

فيالكذبحالاتلتشخيصالطريقةهذهاستعمالبالإمكانأصبحأنهللقول

الهامةللحالاتإجراؤهافاقترحالثمنباهظةالتقنيةهذهولكونالجنائيةالقضايا

!!الحاضرالوقتفي

وتفسيرفهمخدمةفيوتقنياتهاالمعاصرةالعلومجعلالذيدئهفالحمد

القرآنية!الآيات

ث!س!؟+34!كالا4اةأ4

"3ءفىح9?،مة3ء9ة*أ،1ءأآ،"

3ة05ول،+س!ءهـ*9ول؟فيأ"لاس!35+يعأ5ول-

اء+ءا(الأ")3"لا58،19لاءه754أ3؟3

ولءول*035ءهءول؟+ء،5+كا!831?ء

لا+!02+ء!(+،ألا+)ء،45.لاءفيكاه+5

س!اص!5*ء*3م5*كااا،ح5++،4آلا+ء5لا-م

كا3أ7أ4ة5أ*9لأأأءمةأء(.0354ء!5!

حلاه3ءه53"أ52ءا،؟+ه4لاآءح،ء7.)لا

فيهيظهر)الناصية(الدماغفيالجبهويللفصالأماميالقسم-)3(رقمالشكل

منطلبحيثالمغناطيسيالرنينجهازباستعمالاكتشافهتمالكلبمركز

.)1(المتطورالجهازبهداتصويرهأثناءالكدبيمارسأنالشخص

الفرنسية(باللغة)بهالمتعلقالبحثوالملونالملحقراجع)1(
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الشوكي:النخاعسائل5-

الشوكيالنخاعسائل-الشركيوالنخاعالدماغ)-العصبيةبالجملةويحيط

حيويةرظائفويؤدي،وخارجهاداخلهامستمرةدورةفييكونالذي،)3.3.سأ(

سوائلأنقىمنجدأنقيسائلوهر(-حماية-)عليهماكالمحافظة؟كثيرة

منويخرج،ةه"ه"سأ(4لا*ءا")3تسمىالدماغدانجلمنطفةمنمتكونأوينبعالجسم

حواليوحجمه،ومتجددةمستمرةدورةفيالدماغبأوردةمتصلةمعينةفتحات

بمعدلالسائلهذايتجددالواحداليومفيأنهالملاحظومن،3(سم125)

فيالخمسصلواتهفيللمسلمبالنسبةالوضوءعنكنايةوذلك،مراتخمس

شكلكثيرآيشبهالجمجمةداخلورضعهالدماغشكلأنعلمأ،والليلةاليوم

.(4رقمالشكلانظر).الصلاةعندالسجودحالةفيالإنسانووضعية

(الملونالملحق)راجعالسجودحالةفيالدماغ(4)رقمالشكل

وجعلت،الدماغلكمخلقتإني):لعبادهيقولوتعالىسبحانهاللهركان

فيالدماغمنجزءوأشرفأهمهرالذي-الأمامي-الفصالناصيةمقدمته

لتتحرروا؟لعظمتيمتذللأفيكممكانأشرفبوضعليبالسجودوأمرتكم،الإنسالط

،السجودبشكلالأجزاءهذهوجعلت،أخرىعبرديةكلمنلخالقكمبالعبودية

إشارةهناكفهل..(للصلاةكرضوئكممراتخمساليومفيوتتنظفتغتسلوهي

الخالقين.أعظمربناتباركت!؟!ذلكمنكرموتناسقأعظم
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الجسم:مفاصلعدد6-

)ثأ!اه)(مفصلآ(036)الإنسانيالجسمفيانالحديثالتشريحعلميقرر

ا!رمالرسولذلكذكروقد،(2)رقمالجدولحسبالجسمفيموزعة

الشريفالحديثفيقرنأعشراربعةمناكثرقبل!محمدسيدناالأميالنبي

هريرةأبيعن(02921)برقممسندهفيحنبلابنأحمدالإماميرويهالذي

ستونالإنسانفيأ:يقول!اللهرسولسمعت:قالعنهتعالىاللهرضي

فمن:قالواأصدقةمنهامفصلكلعنيتصدقأنفعلية..مفصلمئةوثلاث

وأ،تدفنهاالمسجدفيالنجاسة):قال؟الثهرسولياذلكيطيقالذي

.،عنكءتجزىالضحىفركعتا..تقدرلمف!ن؟الطريقعنتنحيهالشيء

(2)رقمجدول

)1(الإنسانجسمفيالمفا!لعدد

67الفقريالعمود52وحزامهاالعلياالأطراف

07الجمجمة55وحزامهاالسفلىالأطراف

الحنجرة11الأنف

09لأضلاعا

مفصل036المجموع

الانسانجسمعنالدقيقةالتشريحيةالمعلوماتبهذه!محمدآأخبرفمن

نأوحتى،مدرسةأوكليةيدخلولم،صحراويةأميةبيئةفيونشأأميوهو

والتي؟والمعلوماتالحقائقهذهإلنتوصلتقدتكنلمزمانهفيالعلوم

قيتطقإؤقا:وتعالىسبحانهقالالسماءمنالوحيإنه؟!مؤخرآعرفت

.(الملونالملحقانظر).3-4،:النجمأ!!!مموا،ؤش!يوش"المؤى

.(32ص)،الانسانخلقفياللهاعجازمنقبات)حمادالسباعي(1)
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التركيبواعادةالنخلبقمركز..الذنبعجب7-

خلقمنهالذنبعجبإلاالترابيأكلهآدمابنكل":يك!المصطفىيقول

نإالحديثشراحقال.0627/الصغيرالجامعمسلمرواه.أبركبوفيه

.(الأربعذواتمنالذنبراسمكانوهوالعصعصرأس)الذنبعجب

الجزءأهميةاولآنفهمأنعلينايكقورالنبيحديثفيالبليغالإعجازنفهموحتى

:(خلقمنه)الحديثبهبدابماولنبدا،الانسانجسممنح4لا4دة،*هة"الذيلي

الداخليةالكتلةخلاياتترتبانقساماتعدةالمخصبةالبيضةتنقسمأنبعد

الخلايا:منطبقتينمنالمكون؟ثهأه3ءقولالأوليالقرصإلىا8!ط!أاءحولا435

نهايتهوتستدقالقرصهذايستطيلثمح!4!+3وداخلية+ء4ه،ءم!خارجية

حياةمنالثالثالأسبوعفيالأهمالحدثليبداكمئريأشكلآمكونأالذيلية

اليومفيالجنينيالقرصمنالذيليالجزءفيطوليأخدودظهوروهوالجنين

تكمنوالذيح!نأفأ*همما،ءكاكهالأوليالشريطباسميعرفوالذيعشرالخاس!

الثلاثةالجنينيةللأنسجةالمكونةللخلاياالرئيسيالموزعكونهفياهميته

هذاعندلانفصالباهاع!!ء4خلاياتبدأحيث4!ص!.!*ء4ه.+!!اع!حول!حم!3

داالثالثةالطبقةمكونة!،ع!ولس!!4!33ء4هولادبينلهامكانألتتخذالشريط

النشاطنتيجةوترتيبهامواقعهاتاخذالتيالثلاثالطبقاتوهذه.3!ول!!4ه

المنوعة:الجسميةالأنسجةلجميعالأساسهي-الأوليللشريطالغزير

فيالحسيةوالخلايا،،ل!سا3العصبيالجهاز!يكون+!"،ع!فاد

الفقريالعمودوسالفةأ"!4فه*ح3البشرةوطبقة،والعينوالأذنالأئف

ك!،5ء،4"ه

+)قا.وملحقاتهاالهضميةالقناة!يكون4!ص!ح!ه*3واد

(عضلات+عظام)الحركيالجهاز!يكرن7ح405!حواد

وجهاز،أ!ء!ه*ىاولل!3سليولءاكهالتنالبولياوالجهازلالملاك!6الااحا!مماث!-3415لأ34!ح
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.3ءعأ15،وللان!ازداءاه.334ء"حةكله4أوللاالجسميةلأغثيةوا،صأ73نورالدا

قدالبريطانيةدارنكلجنةأنعلمناإذا،الأوليالشريطاهميةندركوهكذا

للاطباءفيهيسمحالذيللوقتالفاصلةالعلامةالأوليالشريطاعتبرت

اللجنةسمحتحيث،للإنسانالمبكرةالأجنةعلىالتجاربب!جراءوالباحثين

علىظهورهبعدباتأمنعأومنعتهالأوليالشريطظهورقبلالتجاربهذهب!جراء

العصبي.للجهازالأولىالبداياتيعقبهالشريطهذاظهورأناعتبار

ضامرآالرابعالأسبوعنهايةفي3!نأن!اء37حكا4طالأوليالشريطعمرينتهي

العصصعظممركزفيستكونوالتينهايتهفينقطةماعداجميعأخلاياه

الث!ريطهذاوبقيماخللحدثداذانأن!ولأ*7ح51!مم!مستقبلا(الذنبعجب)

علىتحتوي-العصعصيةالمنطقةفيأورامظهورإلىيؤديف!نهالولادةحتى

الشعر،مثل)الثلاثالأصليةالجنينيةالطبقاتمنمث!تقةمتنوعةأنسجة

الأمالخلاياعلىيحتويلأنه،(إلخ..،دمريةأوعية،عظام،الإنسان

تثبت(والأورامالأنسجةعلمفي)الهامةالطبيةالمعلومةوهذهالحيللكائن

علىيحتوي(الفقريالعمودنهايةفيالعصعصعظم)الذنبعجبان

عنالوراثيةالمعلوماتكافةتتضمنالتيء+،3ولس!اءحكهاالرئيسةالأمالخلايا

الشريطضمورمنسابقأذكرناوكماجاءتوالتي(مثلآكالإنسان)الكائنذلك

نيسيمثلوالذينهايتهفيوتمركزهاالجنينلخلقالأولىالأسابيعفيالأولي

كالصندوقتشبيههيمكنوالذي(الذنبعجب)العصعصعظمالمستقبل

تتلخصالمعلومةهذه.عنهاالمعلوماتكافةيحويالذيالطائرةفيالأسود

وأكالعظممعيننسيجمنتنثأالتي(والسرطانيةالحميدة)الأورامجميعبأن

الشيجذلكخلايانفسمنعادةتتكونالأمعاءاواللمفاويةالغددأوالعضلة

اللمفاويةوالأورامالعظمخلايامنيتكونمثلآالعظميفالورممنهنشأتالذي

العصعصعظممنينشأالذيالورمولكنوهكذااللمفاويةالغددخلايامن

الجسموخلاياأنسجةجميعمنمتنوعخليطمنعادةيتكون(الذنبعجب)
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يا(لخلاالمتعددالورما)ء"+34حلأحع!ع!83ح4اه+-4مم!ها!3ء+أ4554!ح113ءحويسمى

يثبتمماالشعروحتى..الخوعضليةولمفاويةعظميةخلاياعلىيحتويفهر

منهاتتالفالتيالرثيسيةالخلاياعلىأنويتهافيتحتويالذنبعجبخلاياأن

.أ،ء(قنا8ا7حال!))،5)1(الجسمفيالأنسجةجميع

قريب،وتتإلىغريبةكانتمنهجزءمنحيكائنخلقإعادةفكرةإن

حولالجاريةوالأبحاثالحيواناتبعض(استنسال)استنساخنجاحلكن

وقتمسألةباتتاليومنجاحهمسألةأنالعلماءيعتبرالذي-البشريالاستنساخ

منحيكائنخلقإعادةفكرة-الفكرةهذهعنالعجبأزالتقد-غيرهالا

بغض،(الجينات)المورثاتكافةتحملفقطواحدةخليةنواةوهومنهجزء

يحرمهاوالتيالاستنساللمسالةالأخلاقيوالبعدالشرعيالحكمعنالنظر

.ل!نسانبالنسبةالشرع

لماتأييد-والعشرونالحاديالقرنسمةباتتالتي-العظيمةالفكرةوهذه

إحياءمفهرملناتقربوالتيسنة0014منأكثرقبلالمصدوقالصادققاله

يومالب!عثمفهومأذهانناإلىتقربانهاالمسألةهذهفيالمفيدف!ن.المرتى

وبلاءمرتهبعدمنهيبقىالإنسانبضمنهاالمخلوقاتجميعأنحيثالقيامة

بالخارطةيسمىماوهوالذنبعجبخلايافيمحفوظأالجينيالرمزجسده

بقاياداخلمحفوظةوتبقىإنسانكلبهايختصالتي!فىء!ءتأ()074الوراثية

فيهالنواةفتشكلالجسدعظامأقرىمنوهو(الذنبعجب)العصعصعظم

مصداقوذلكالبقلينبتكماالبعثيومالإنسانمنهاينبتالتيالبذور

أربعونقالأبيت:قاليومأأربعرنقالأربعونالنفختينبينما)عتبروتوله

ماءأالسماءمناللهينزلثمقالأبيتقالسنةأربعون:قالابيتقالشهرآ

وهوواحدآعظمأإلايبلىإلاشيءالإنسانمنليسالبقلينبتكماوينبتون

.البخاريصحيح(القيامةيومالخلقيركبومنهالذنبعجب

.!8،لااول،4ط3.ء57+ه"3كلم45احأس!330لا"!!ءلا.24،لا.4ع.ع2481(1)
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تعودأنهاحيثبارئهاعندالسماءفيموجودةهيالتي)الأرواحتأتيثم

النابتةالأجسادهذهوتدخل(لجسدهومفارقتهاصاحبهاموتبعدمحفوظةإليه

زوجت"ألئفوصىإق!ذا:وتعالىتباركاللهيقولوكماينظرونقيامهمف!ذا

ماثلآنجدهالقيامةيومالموتىوبعثالنباتإنباتبينالتشبيهوهذا7،:التكويرأ

وتعالى:تباركقولهومنهاالمثلوضربالمفهوملتقريبالآياتمنكثيرفي

زؤح!ينينوآنتتتورلبآئتزتآلصآلمجثاآنرثآهايذ!ذآآلأزخىؤترىإ

:ايتهآلنصاغةؤآن!قلإيرثىلمفيقئؤآئآأنمزقئئر-آئ!ترفؤألتةبآنذيك!بالع

.5-7،:الحجأ"آلقبويىفيتنتئحثآدتةبرآ%ي!هالأقىسب

العلومخدمةفيالعلميةوالحقائقالطبيةالعلومأصبحتفقدوهكذا

بردثهوالحمدالغيبيةالإسلامأركانمنكثيرآلناوتوضحوالشرعيةالقرآنية

العالمين.

الكريم:القرآنفي(والمرأة)وكلمة(الرجل)كلمةتكرار8-

عدديةبصورةالكريمالقرآنفي(المرأة)وكلمة(الرجل)كلمةوردت

إلىإشارةذلكفييكونوقد،موضعلأا((24)وهو،منهالكلمتساوية

الآتية:الأمور

قال،والواجباتوالحقوقالمسؤولياتفيوالمرأةالرجلتساويأ

.2(28:البفرةأأغئهنأتذىيثلؤقق):لىوتعانهسبحا

)الكروموسومات(الصبيغاتعددإلىإشارةالعددهذانيربمايكون-ب

الحيمن-عندهماالجنسبةالخلايامنكلفي(23)هوالذيولهكاا!ا(30حوله)3

الوراثية-الصفات-الجيناتتحملالتيوهي-الأنثىفيوالبيضةالذكرفي

هداية"كتابراجعالبحثفيالواردةوالحباراتوالكلماتالكلمةهذ.تكرارلحددبالنسبة)1(

،الجديدةالافاقدارمثررات-البنداقصالحمحمد،،الفرآنوآياتلألفاظالرحمن

.(ام819-)هـ(ا104)،الأولىالطبعة،بيروت
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هذهينقلونوالأمالأبإنحيث،)ثم!*ص!ق(بالمورثاتتسمىولذلك

أعلاهالمذكورةالجنسيةالخلاياف!نلذلك؟الأبناءإلىالكروموسومات

والتي-الجسميةالخلايافيالموجودةالكروموسوماتعددنصفعلىتحتوي

لكل(24)ولي!(23)للكروموسوماتالعددهناولكن-(46)عددها

المادة):أو(الحياة):هووالعشرونالرابعالعامليكونفقد.منهما.

آخرعاملآهناكأنأو،والبيضةالحيمنمنكلفيتوجدالتي(الحياتية

العلماليهيتوصلولم(المخصبةالبيضة)ليشكلمنهماكلمنينتقلمجهولآ

الحالةهذهفيالكريمالقرآنويكونالمستقبلفيإليهيتوصلقدأو،الآنإلى

منكثيرفيالحالهوكماالعلميةالظاهرةهذهتقريرفيالعلمسبققد

أعلم.والله()1العلميةالاكت!شافات

ع!+عه

في)الميتوكوندريا(الطاقةأجسامفيجديدأكروموسوماوجودمؤخرآالحلماكتشف)1(

فييوجدأنهوالحجيب7وله"ءه،أ4!أكلههولهكاح3ءوله(النواة)خارجالسايتوبلازم

.(الجمندونفقطالبويضة
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الفانل!الفحلى

الممرأفيةالم!و"!ي

والبحر:البر-ا

عدةفيالكريمالقرآنفيمتكررة(البحر)وكلمة(البر)كلمةوردتلقد

كلمةأما،مرة(12)تكررتفقد(..)البرلكلمةفبالنسبة؟آيات

ونحو،للبر(27%)نحوبنسبة:أي؟مرة(33)تكررتفقد..(البحر)

واليابسةالماءوتوزيعوجودنسبةنفسهماالنسبتانوهاتان،للبحر(73%)

365و)لليابسة(2كممليون144)مساحتهإذالأرضبةالكرةسطحعلى

،(3رقمالجدول)(للماء)1(2كممليون

(3)جدول

المئويةونسبتهماالكريمالقرآنفي(البحرو)(البر)كلمةتكرار

الأرضيةالكرةسطحعلى(الماءو)(اليابسة)توزيعلنسبةذلكوتطابق

الكرةسطحالمساحةالشوبةالنسبةنيعددهاالكلمة

الأرضية2(كم)مليون/الكريمالقرآن

ليابسةا441%2172لبرا

لماءا563%3373لبحرا

905%54001لمجموعا

.(917ص)عرابيرجاء"القرآنفيوالانسانوالأرضالكون5(1)
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الكريمةالآيةفيومتتاليةمجتمعة(والبحرالبر)عبارةأخذناماوإذا

وكنايةإشارةذلكيكرنوقد،فقطآياتسبعفيتكررتأنهانجد..نفسها

أعلم.والله.السبعةالبحارأو،والمحيطاتالسبعالقاراتعددعن

:والنهاراللبل2-

عبارةبشكلمرتبةمتتاليةبصورة(النهار)وكلمة(الليل)كلمةوردت

الكريمةالآيةفيولكن-(متباعدة)-منفصلةأو،(والنهارالليل)واحدة

(24)إلىاليومتقسيمعنكنايةذلكيكونوقد،آية(24)فينفسها

أعلم.والثه.ساعة

الأربعة:الفصول3-

فيمعروفهوكما-تتكونالتي،والربيعوالشتاءوالخريفالصيفوهي

بمقدارالمائلبمحورهاالأرضدورانمن-والجغرافيةالفلكيةالعلوم

الشمس،حولالإهليجيسيرهالخطالأفقيالمستوىعندرجة(.523)

الأرضببنمباشرةعلاقةعنتحصلالأربعةالفصولإن:أخرىوبعبارة

والشمس.

مواضعأربعةفي(والأرضالشمس)كلمةالكريمالقرآنفيوردتوقد

الأربعة.الفصولهذهالىاشارةذلكفيويكون،فقط

يقول،17:الرحمنأ"آقرتينؤربيالمثئيئيقزلي!:وتعالىتباركاللهيقولوأيضأ

نإ):وعكرمةوقتادةمجاهدعننقلآالكربمةالآيةهذهتفسيرفيالألوسي

ومغربالشتاءمنربوالمغربين،الصيفومشرقالشتاءمشرقالمشرقين

.الرازيالامامفسرهاوكذلك(الصيف
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العلمي:التفسير

الشكلبيضويمدارفيالشرقإلىالغربمنالثمسحولالأرضتدور

(5.23)بمقدارمحورهاميلعلىمحافظةوهي،(ميلمليون006)طوله

يومأ،(365)فيالشمسحولدورتهاالأرضوتتم،واحداتجاهفيدرجة

أشعةسقوطزاويةتختلفالشمسحولدورانهاأثناءالأرضلميلونتيجة

ذلكويتبع،آخروشهرشهربينالأرضمنالواحدالمكانعلىالشمس

الفصولحدوثعنهينتجمماالمناخيةالأحوالوتبارلالحرارةدرجاتاختلاف

لأربعة.ا

الشمسأشعةتتعامدعندماتموز(12)فييحدث:الصيفيالانقلابا-

الكرةنصففيالصيففيحلالشماليالكرةنصففيالسرطانمدارعلى

منالجنوبيالقسمفيالشتاءويكون،الليلويقصرالنهارويطولالشمالي

الأرضية.الكرة

اشعةتتعامدحينايلول(23)فيويحدث:الخريفيالامحتدال2-

ويكونالشماليالكرةنصففيالخريففيحلالاستواءخطعلىالشمس

جميعفيوالنهارالليليتساوىالحالةهذهوفي،الجنوبينصفهافيالربيع

.الأرضأنحاء

تتعامدعندما،اولكانون(21)فيويحدث:الشتويالانقلاب3-

يكونحينأي،الجنوبيالكرةنصففيالجديمدارعلىالشمساشعة

والطرف،الشمسأشعةعنبعيدآمائلآالأرضلمحورالشماليالطرف

ويقصر،الشماليالكرةنصففيالشتاءفيكون،الشمسنحومائلآالجنوبي

النهارفيطولالجنوبيالكرةنصففيالصيفويحل،الليلويطولالنهار

الليل.ويقصر

الشمسأشعةتتعامدحينآذار(21)فيويحدث:الربيعيالاعتدال4-
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ويحلالشماليالكرةنصففيالربيعفيحلاخرىمرةالاستواءخطعلى

.الأرضأنحاءجميعنيوالنهارالليلويتساوىالجنوبينصفهافيالخريف

هذانتيجةأننجد..الأربعةالفصولظاهرةلحدوثالعرضهذابعد

وتقصرمرةوتطولوالنهارالليلبينمرتينتشاوىالأوقاتأنالدوران

.أخرى

ويبدأالربيعفصليدخلعندماآذار(21)فييحدث:الأولفالتساوي

.بالنقصانوالليلبالزيادةالنهار

والنهاربالزيادةالليليبداحيثأيلول(23)فييحدث:الثانيوالتساوي

الربيع.فصلبعكسوهوبالنقصان

ناالصيففصليدخلعندماحزيران(21)فييحدثأنهنجدوكذلك

(21)فيوكذلك،السنةفيليلةأقصروليلتهالسنةفينهاراطولاليومهذا

فينهارأقصرونهارهالسنةفيليلةاطولاليومذلكليلةتكونأولكانون

السنة.

وهما:والمغربانالمشرقانيحدثالاختلافهذاونتيجة

قولهفيالواردانوهما،ومغربهالثتاءوصئرق،ومغربهالصيفمشرق

اعلم.والثه."أفزشتؤيىالمثنبقينزث!:تعالى

الأرضكلمتافيهاوردتالتيالأربعالآياتهذهفيالملاحظومن

علاقةللقمريكونفهل.أيضأ.فيهاوردتقد(القمر)كلمةأن:والص!مس

!!؟الأربعةالفصولتكوينفيمباشرةغيرأومباشرة

ف!نه..تحققهحالةوفي،والجغرافياالفلكعلماءإلىبهنتوجهسؤالهذا

للأنسانمنهجأليسهوالذي،الكريمالقرآنفيالعلميالسبقمنيعتبر

،الكونخالقلأنه؟بمرادهاعلموالله،اجمعللكونبل،فحسبوالبشرية

كلامهالقرآنأنزلالذيوهروالنواميسالقوانينهذهفيهأودعالذيوهو
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قاسل،سابقأذكرناكماالآخرعلىأحدهماويدليتطابقاأنفلابد،الحكيم

زجماأغفؤ!!انإئ!ؤآلأزصنآفمئزئقفيآلمئزيفتمآلذىأنرتةئل!:تعالى

.(6:الفرتانأ

:الجبال-4

.مرة(38)الكريمالقرآنفيومشتقاتها(جبل)كلمةتكررتلقد

يقبعالذيالهائلالمجسمهذاإلىلانتباهنالف!طالعددبهذالهالهذكروفي

إلىبعدهميجيءولمنالأوائلللمؤمنينالحثأيضأوفيه؟الأرضسطحعلى

عدمعلىلناوالحث،الكرنهذاصفحاتفيالمطبوعةاللهآياتفيالتعمق

.الكراممرورعليهاالمرور

إأتر:قالالنبأسورةفيالمعجزةالآياتبعضعددعندماوجلعزفالثه

.7(6:النأأ"ب!آؤتاؤالجتاذ!تهدا6لأزصتخغلي

الكريمتين.الآيتينهاتينمنالثانيالجزءمعالآنووقف!ت!نا

فيمنظورابننرى..(وتد)كلمةمعنىمالنرىالقوامي!إلىذهبنالماذا

...الخشبمنالأرضاوالحائطفيززما:الوتد):يقول"العربلسانا

اهـ(تثبتهالأنها؟الجبال:لأرضاوأوتاد...الثابت:والواتد

الحقيقةهذهليؤكدالعلمجاء..العلميةالحيثيةومن،اللغةحيثمنهذا

القرآنية.

،الإيمانعصروكدا)كتابهفيالزندانيالمجيدعبدالشيخالأستاذيقول

علىتوجد،والصخورالأحجارمنضخمةكتلالجبالأناعلم):مايلي

فكتلة..المادةنفسمنيتكرنالذيالأرضسطحهيكبيرةضخمةقطعة

يعلمهالذيهذا..الأرضسطحهيأخرىكتلةعلىتجثمالصخورمنهائلة

.الجبالعنالناس
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تحتوماالطبقاتهذهتحتباورأىبصرهفيتعمقعندماالإنسانولكن

تخترقالجبالأفىوجد..الأرضمنهاتتكونالتيالطبقاتوكشف،قدمه

قشرةهيالصخورمنكيلومترآخمسينالىسمكهايصلالتيالأولىالطبقة

تحتهاالمتحركةالثانيةالطبقةفيلهجذرآليمدالطبقةهذايخترق،الأرض

ارضنا.وتحت

الطبقةتلكعلىالأرضهذهثبتاللهلكنتتحركاخرىطبقةوهذه

تحتالتيبالأرضالخبمةالوتديثبتكماالطبقتينتخترقبجبالالمتحركة

الخيمة.

جبل.كلتحتجذرآوجدواوهكذا

قدكلههذاانيكتشفونوهمعظيمةوالدارسينالباحثيندهشةوكانت

:وقال،7،النأ:أ،آؤتامم!أؤالجتاذ:فقالقبلمنالنهكتابنيسجل

تعيدردثهـآنآلأزصىنيؤآلىإ:وقال،32،:النازعاتأ،آزسصئهاوالجالم)

اهـ(،51:النحلأ"بحخ

أيضأ:الجبالوصففيتعالىوقال

تجئزإت!يثتئ:فىأئققآلذىألتإصمثغآفتخافيقرتئرترقىبئيديرتخ!تمبماآلمحالىؤترىإ

.،88:لنملاأ،قثر%لبا

كالأوتادالمثبتةالجبالحركةمنتتحركالأرضبأنإشارةالآيةهذهوفي

بفعلالسحاببحركةوجلعزالباريشبههافقد(أعلاهذكرناكما)عليها

نأوكذلكبأعيننانشاهدهماوهذايمرالسحابأنالآيةتقررحيثالرياح

ف!ذنواحدجسموالأرضالجبالأننعلمونحنالسحابهنتمرالجبال

عنننحدثالآبةهذهأنعلمأأالسحابلنحركأبضاأننحرك)نمرالأرض

تعالئ:لقوله)1(المفسرينبعضفهمهكماالقيامةيومفيلاالدنيافيأحداث

.28ص(القرآنفيالعلوم)كابناراجعالتفصيللزيادة(1)
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صيغةفيالخبيرالعليمذكرهالاتقانوهذاشيء"كلأتقنالذياللهإصنع

القولهذايتنايسبفلافيؤمنونيتذكرونلعلهمبقدرتهالناسليذكرالامتنان

يومأثرآلهايبقىولانسفأوتنسفالمنفوشكالعهنالجبالتكونعندما

القيامة.

..(شيءكلاتقنالذياللهصنع)البحثموضوعالآيةمنالمقطعوهذا

فييسمىماوهواللونهذاعليهيقرمثابتوقانونجدآمهمأمرإلىيقودنا

التوازنمنهوالذي3013(الاعا(الكونيالتوازنقانون)الحديثالعلممصطلح

اسبابأحد(الجبال)فيهتكونوالتيعليهاتعيشالتيارضناعليهتقومالذي

الأرتفاعأساسعلىتوازنهايقومالأرضانحيث):يأتيوكماالتوازنهذا

سطحعلىارتفعتوزنأالأقلالمادةانحيثالمختلفةأجزائهافيوالعمق

.ومحيطاتبحارشكلعلىهاويةخنادقأصبحتالثقيلةالمادةوأنالأرض

مذهلآجغرافيأتوزيعأموزعةأنهافوجدتجبلآ(642)حالةبحفوقد

هائلآحوضأيحتصنثغراتلهسورشكلفيدائرتينطولعلىتقعبحيث

والدائرتانالأرضووزنانتظامعلىوتعملفيهوتخفضالهوائيةالكتلتعلق

خطعندالدائرتانهاتانوتتماسجنوبيةوالأخرىشماليةأحدهماالجبليتان

فيتوجدالجبليةالسلاسلوهذه.المتوسطالأبيضبالبحرالمارالعرض

حركةضبطقوانينفيموجودالترازنوهذا.القاراتأطراففيالغالب

.(1()00.ورأسيأافقيأالأرض

خاصبثمكلالداعيأيهاويا،المؤمنأخيانظرذكرناهالذيهذاوبعد

فيالمنظررالكتابصفحاتإلىوانظرالمتلوالكريمالقرآنهذاصفحاتإلى

وجل.عزالثهإلىالدعوةسبيلفيذلكوجئدبينهماوقارنالكون

ه!++

.(5002)بيروت/العلميةالكتبدار-(92ص)العبيدىخالد-الأرض(1)
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الفالثالنهحلى

الظتالع!و"هى

والقمرية:الشمسبةالسنةا-

مرورينبينتنقضيمدةهيالإنقلابيةالسنةتسمىالتيالشمسيةالسنةإن

يومأ،(365)السنةهذهومقدار،واحداعتدالنقطةفيللشمسمتتاليين

أما،والربيعوالشتاءوالخريفالصيفيحدثوبمرورهاالثممسيةالسنةهذه

متتاليين،كسوفينبينالمدةوهي،يومأ(354)منفتتكؤنالقمريةالسنة

والسنةالشمسيةالسنةبينوالفرق،للقمرالدائريةالحركاتعددعلىمقسومة

(358)قدرهفرقسنة(33)كليقعوبذلك،أيام(01و875)القمرية

سنوات(3)تزدادسنة(001)كلف!نذلكوعلى،تقريبآسنةاييومأ

حسابهذا،قمريةسنوات(903)يقابلها،شمسيةست(003)وتكون

واستقرالحديثالعلماليهاواطمأن،ثابتةالكونيةالحقيقةوهذه،الفلكيين

قولهفيالكهفأهللقصةسردهفي،الحقيقةهذهإلىالقرآنسبقلقد،عليها

الشمسيةالسنواتهيهذهأسنينمئةثلاثكهفهمفيولبثواة:تعالى

وبحساباتجدآدقيقشيءإنه،القمريةالسنواتهيهذهتسعأ"إوازدادوا

.جدآدقبقةفلكيةوبحسابات،عملاقةمراصدفيدقيقة

ابنمنهم،ذلكبيانفيالاسلامعلماءمنالأقدمرنالمفسرونذكرولقد

اهلمالبثبمقدار!لرسولهتعالىاللهمنخبرهذا):نصهما-مثلآ-كثير

ذلكأهلعليهماللهوأعثر،بعثهمأنإلىتعالىاللهارقدهمأنمنذ،الكهف

وهي-القمرية-بالهلاليةسنينتسعتزيدسنةمئةثلاثمقدارهكانوأنهالزمان
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ثلاثالثممسيةإلىبالقمريةسنةمئةكلبينماتفاوتف!ن،بالشمسيةمئةثلاث

.(3901/كثيرابن)تسعأأ(أوازدادومئةالثلاثبعدقالفلهذا..سنين

تمسكالتزيدناانهاالكريمالقرآناعجازتثبتالتيالعلميةالحقائقهذهإن

تنقضيلا..):عنهوالسلامالصلاةعليهيقولالذيالكتاببهذا

.،...عجائبه

آؤآلئىقتميلأكأنلتنتدتحرئذلذفيإنأ:وتعالىسبحانهالثهصدقولقد

.37،:أقشمهيد(ومموالمتتعآ

2-الشمس:

وهذا،موضعأ(33)فيالكريمالقرآنفيتكررت(الشمس)كلمة

أعلم.والثه،عامأ(33)هيالتي،الشمسيةالفلكيةالدورةالىإشارة

3-القمر:

ذلكوفي،موضعأ(27)فيالكريمالقرآنفيتكررت(القمر)كلمة

يومأ(27هو)الذيالقمريالشهرأيامعددإلىدقيقةوعلميةفلكيةإشارة

الشمس.مثلثابتنجمالىنسبة:أي؟النجوميالحسابوفقتقريبأ

الشمس،حولدورانهاأثناءمعهاالقمرتأخذالأرضان:ذلكوسبب

دورةليقطعوثلثأيومأ(27)يقضيالشمسمنإليهمنظورآالقمريجعلمما

وأ(92)وليس،)1(النجوميبالشهريسمىماوهذاالأرضحولكاملة

!تبوت"قاتقفيؤكلة:تعالىقال،الأرضيالراصدبحسبيومأ(03)

.!ا،.:أيى

عبد)ميخاثيلللدكنور،البص!طةالفليهةالموسوعة"كتابيراجعالتفاصيللزيادة)1(

.(م7791)الموصل،والثرللطباعةالكتدارمؤسسة،(الأحد
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مرةقمريشهركلفيالأرضحوليدورالقمرأنالمعلومومن...

لذلكالأرضحوللدورتهتمامأمساووقتفينفسهحولبدوروأنه،واحدة

وحولالأرضحوليدورلأنه،الحياةطوالواحدةوجهةمنإلاالقمرنرىلا

)8(يومأ()92فينفسهحولدورتهويستكملواحدوقتفينفسه

.سئاعات

منسيرهدائرةمنيومكلفييقطعالقمرأن:النظريلفتالذيالشيءلكن

السابقاليومعنشروقهعنويتأخر،درجةعشرةثلاثالأرضحولفلكه

تأخزهولكن،الحياةطوالبدرآالقمرلبدا..التأخرهذاولولا،دقيقة(94)

منازلفيالقمريريناالذيهويومكلالسابقئمروقهعندقيقةوأربعينبتسعة

يقوللذلك؟كاملغيابإلىعرجونإلىبدرإلىربعإلىهلالمنمختلفة

قتازلىؤتذزهنوراوالقمزكميأكلأدمثمضمىجملىالدىتمو!:وتعالىسبحانهربنا

.،ه:يرن!أ"ؤالع!ابلشصنينأغهدنمضتمو(

وأربعينتسعةيومكلشروقهفييتأخرالقمروجعلوصممخططالذيفمن

تقويمأأصبححتىالمراتبهذهفيالتأخربهذايبدوحيثالسابقاليومعندقيقة

العالمين.ربالثهإنه؟والحسابالسنبنعددولتعلمواالسماءكبدفي

وتعادلالأرضكتلةمنجزءآثمانينمنجزءالقمركتلةإن:آخروشيء

علىيزنالذيفالانسان،الأرضجاذبيةسدسالقمرسطحعلىالجاذبية

أقل.فيهفالجاذبيةلذلك(اكغ.)القمرعلىيزن(كغ06)الأرضسطح

فينفسهاحولتدورالشمسيةمجموعتنافياخرىكواكبفياقمارهناك

ولكن...أكثرتقتربأقماروهناك،كثيرآتبتعدأقماروهناك،سنواتبضع

فيالأرضوحولنفسهحوليدورالقمريكنلملوأنههو:السليمالتفكير

(94)إثراقهتأخرولولادرجةعشرثلاثةدورتهفييقطعلمولوواحدوقت

فيكماأكثرأوقمرينوليىفقطواحدآقمرأكونهولولا،يومكلدقيقة

منه،استفدناولماتقويموجدلماالشمشةمجموعتنانيالأخرىالكواكب

89

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


؟الآنعليههيعماوالقمرالأرضبينالمسافةقلتلوفماذا

.،ه:الرحمنأوالقهزمجضمب!ن"آالثئمش!:تعالىاللهقال

بتأثيريحدثانوالجزرفالمد؟دقيقبحسبانالأرضعنالقمربعدإن

انحسرثماليابسةولغطىالبحرلارتفع..المسافةهذهققتفلو،محدود

..ذلكمناكثراقتربولو،مستحيلةاليابسةعلىالحياةولكانت،عنها

المدلانعدم..أكثرالأرضعنالقمرابتعدولو،بهاوارتطمالأرضلجذبته

..وأكثرأكثرابتعدفلو؟خطيرةوظبفةالبحارفيوالجزروللمذ،والجزر

وآلقمر!:تعالىقال،واضطربالكوننظامواختلأخرىكواكبلجذبته

.9،3:أبى"القلإيركالضخولرظذصتتانيذقذزتا

بماأدةؤأئمسئىيبئإلى+تخيىىيوآنقتزآلثمتشؤ!مخرة:تعالىوقال

.9،2:ألفمانتغمثو!ضير"

بهايناديالتيالحقائقهذه،والوحدانيةبالعظمةلهتشهدالكونيةاللهآياتهذه

كثرمنذالكريمالقرآنفيموجودةالواقعفيوهيلهاباكتشافهويفخرالحديثالعلم

الثهاهتمامأبكتابوكثربدينهتمسكأكثرالمسلميجعلممافهذاعام(0514)من

العالمين.ربدنهوالحمدحياتنانيومنهجنادستورناهوالذي

والقمر:الشمس4-

فيومتباعدةمتتاليةواحدةعبارةفي(القمرو)(الشمس)كلمتاوردت

إلىإشارةذلكفييكونوقدالكريمالقرآنمنموضعأ(91)فيالآيةنفس

اليومفيوالقمريالشمسيالتقويمينيقترنحيثالاقترانيةالفلكيةالسنة

(91)كلالفريدةالظاهرةهذهوتتكررسنة(91)كلمنهماكلفيوالشهر

(ماتون)الأغريقيالفلكيالعالمإلىنسبه)!هأحد!((ماتوندورة)وتسمىسنة

قمريأشهرآ(235)كلبعدأنولاحظ.مق234عامفياكتشفهاالذي

كانالتيالمنزلةنفسالىالقمريرجع(شمسيةسنة(91)تمامأتعادلوالتي)
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كانإذافمثلآوالقمريالشمسيالتقويمانيقترنحيثالتاريخنفسوفيفيها

هـف!نها425القعدةذو21والموافقم1/15002/المصادفالسبتهواليوم

والشهر!اليومنفسفيأعلاهالتقويمانسيتطابقسنة(91)بعد

:ليوما5-

ذلكوفي،موضعأ(365)فيالكريمالقرآنفيتكررت(يوم)كلمة

يومأ.(365)والبالغة،الشمشةالسنةأيامعددإلىإشارة

6-الشهر:

السنةأشهرعددإلىأشارةوذلك،مرة(12)تكررت(شهر)كلمة

عمثرألمآيخدأدتإ%لشهويىعذإنأ:وتعالىسبحانهقالالقمريةاو،الشمسية

.36،:النربةأش!غ!جم!"

والسنين:السنة7-

فيموضعأ(91)فيالكريمالقرآنفي(سنينو)(سنة)كلمتاوردت

كلمةإلىبالنسبةآية(12)وفي()سنةكلمةإلىبالنسبةآيات)7(

الفلكيةالدورةإلىتشيرأعلموالثهوهي(91)ومجموعهما،(سنين)

قمريةسنة(91)كلفيأنعلمأ،(ماترندورة)سابقأالمذكورةالاقترانية

بسيطةسنة(12و)يومأ(355)الواحدةالسنةقدركبيسةسنين(7)هناك

يقابلفرديعددهو(7)العددأنويلاحظ،يومأ(354)الواحدةالحشةقدر

فهما..(354و12)العدداناما،أيضأفرديعددهوالذي(355)العدد

.(بينهما)1واضحعدديتناسقذلكوفي،زوجيانعددان

+*!ه

.(13هص)،نتائجالىتؤديمقدمات(91)للرقمالكونيالاعجازأجرارنهادبام(1)
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الوابمالفحلى

أ!اه!اءم!مفي

:(ول)02الحياةأساسالماءا-

يوجد،03،:الأنياء1حمأأثئ:صأئضآينوجقفنا!:وتعالىسبحانهقال

يستطيعواحدكاثنهناكليسولكن،هواءدونتحياكائناتالأحياءبين

.ماءدونالحياة

معظم-دقيقةمجهريةأحياءأونباتاتاو-حيواناتالحيةالكائناتلان

وخصاثصهاأنسجتهاحسبوجودهنسبةفييتفاوتولكن،ماءأجسامها

فيوكذلك،والقرونوالأظلافالبذورفيقليلمثلآفالماء.وبنيتها.

النباتاتبعضأوزانمن(09%)يتجاوزولكن،الصحراءحيواناتبعض

ف!ن..الإنسانفيوأما،البحريةالحيواناتمنوكثيرالغضةالعصيرية

المركبهوالماءأنعلميأثبتفقد؟جسمهثلثيحوالييشكلالماء

لحصولجدآضروريالماءوأن،الحيةالخليةتركيبفيجدآالمهم

يغطيالماءإنثم،اههماءول(أ5)ولالأيضوعملياتكلهاالحيويةالتفاعلات

وبذلك،الماءبخارأيضأويغلفها،الأرضمساحةأرباعثلاثةحوالي

.الأخرىالحياتيةوالموادللعناصرمذيبأكبروهو،حرارتهادرجةينظم

انجمادهعندإذ؟للحياةالأساسيةالمادةتجعلهعديدةخواصلهإنثم

هذهولولاالسطحعلىالجليدفيطفو-السوائلبقية-بخلافوزنهيخف

.؟ذلكفيالسزفماالأرضسطحعلىالحياةلانعدمت..الخاصية

كشأنذلكفيشأنه،تقلص..حرارتهدرجةانخفضتإذاالماءإن
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كلإنحيث؟الصلبةالأجساممنوغيرهاوالسوائلالغازاتمنالعناصر

بالبرودةوتتقلص،بالحرارةتتمددوتعالىسبحانهالثهخلقهاالتيالعناصر

حجمهراقبناثمالغلياندرجةفيالماءكانف!ذا؟العناصرهذهمنواحدوالماء

حتىتناقصفيويظلحجمهينق!!الماءهذاأننجدف!ننا..دقبقةباجهزة

يزدادالماءأنوهوغريبأأمرآنلاحظفهنا..(م+54)حرارةدرجةإلىيصل

حرارته.درجةنقصتكلماويتمددحجمه

تجمدهبعدف!نهالثلاجةفيزجاجةفيماةوضعنافلوواضحالشيءوهذا

ولكن..وظاهر.معروفشيءوهذاالزجاجةهذهوتنكسرحجمهيزداد

؟الأرضوجهعلىالحياةبوجودالخصيصةهذهعلاقةما

يغوصف!نه،كثافتهزادت..حجمهقلأيتققصتجمداذاالماءأنفلو

إلىسطحهامنمتجمدةالبحارجميعتصبحيرمياتيحتىالأعماقفي

انعدمت.التبخر.انعدمهـاذا،التبخرامتنع..تجمدتف!ذا؟أعماقها

.الإنسانومات،الحيوانومات،النباتاتفماتت،الأمطار

..بالبرودةويتقلصبالحرارةيتمددالعناصرمنكغيرهالماءأنولو

السنين.ملايينمنذالأرضسطحعلىأيضأالحياةلانعدمت

هذه.(.م+54)الحرارةدرجةفيوتمدده،الماءحجمازديادولكن

تجعلالتيهي-الماءفيوتعالىسبحانهاللهأودعهالذيالسروهذا-الخاصة

التجفدكان..المحيطاتتجمدتف!ذا،الأرضوجهعلىمستمرةالحياة

قلتوإذا،كثافتهقلت.الماء.حجمزادد!اذا،الماءحجمفيزيادة

.الماءوجهعلىطفا..كثافته

الطبقةفيالتجمدلرأينا..القطبينفيالمتجمدةالمحيطاتإلىذهبنافلو

أنهالوكماالحيةالكائناتفيهاتسبحسائلةفالمباهالأعماقوأما،السطحية

.أخرىأماكنفيتسبح

الكونلهذاأنعرفناالأرضفيالهبثهاالتيالثهآياتفيتأملناكلماإننا

الخالقين.أحسناللهفتباركحكيمأومدبرآعظيمأخالقأ
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:ءلهواواءلماا-2

والآية،الماءبخاريتحملالهواءأنهووالهواءالماءبينالعلاقةإن

ف!ن،الحرارةدرجاتمعمتفاوتةبنسبالماءبخاريتحقلالهواءأنالعظمى

أما،الماءبخارمنغم()5يتحملم()صفرهدرجةفييتحملالهواءمن3(م)1

.غم(ا03)الماءبخارمنيتحملف!نهم(052)درجةإلىالهواءهذاشخنإذا

هو،الحرارةدرجاتبحسبالماءلبخارالهواءتحملنسبتفاوتإن

الإنسانلحياةوسببالنباتاتلنموسببوالأمطار،الأمطارهطولسبب

طثئ:كلآفآينإوجعفنا:تعالىاللهقالالحياةأساسالماءلأن؟وابحيوان

.0،3:الأنبياء1،حئ

عنالقاراتكلإلىالبحارمنالماءوتعالىسبحانهالثهيسوقكيفأما

معمتفاوتةبنسبالماءلبخارالهواءتحملخاصيةفبفضل..الأمطارطريق

المشبعالهواءهذاانتقلثمالماءبخارالهواءتحفلف!ذا،الحرارةدرجات

علىالبخارهذاسيطرحف!نه..منخفضةحرارةدرجاتفصادف..الماءببخار

.الأمطارمبدأهووهذا،ماءقطراتشكل

وهي،الأرضيةالكرةمنجدآواسعةمساحاتعلىالشمساشعةتتسلط

درجاتواختلاف،الهواةالبخازهذاويحملالماءهذامنقسمفيتبخرالبحار

والقطب،الاستواءخطوبين،والساحليةالصحراويةالمناطقبينالحرارة

معهاتحملوالرياح،الرباحيسرقالحرارةدرجاتفيالكبيرالتفاوتهذا

..منخفضةحرارةدرجاتالماءببخارالمشبعالهوأءواجهف!ذا،الماءبخار

لكن،اوليأتبسيطأمبسطةحقائقهذه،حاجتهعنبزيدالذيالماءطرح

وتعالىسبحانهاللهأودعهاالتيالخاصيةهذه،تعقيدأأكثرالواقعفيالأمطار

وهذه،الهواءفيوتعالىسبحانهاللهأودعهاالتيالخاصيةوهذه،الماءفي

القسمتغطيالتيالمائيةوالمسطحات،والماءالهواءبينالفيزيائيةالعلاقة
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تنشأالتيالرياحوهذه،الماءتبخرالتيالشمسواشعة،الأرضمنالأكبر

بعدفتحييهاعطشىارضإلىالسحبتسوق،الحرارةدرجاتتفاوتمن

آزصتلآلق!ؤآلتة!:تعالىقال،ونعمهوتعالىسبحانهآياتمنكدههذا،موتها

،9:أفاطر"آلئ!ث!ورقؤنهاكذلأتفذآلارضب!قةضئتاقثمؤتقدإذ!مفتةضابمقتيلأألتركخ

.،81:النحلأأتخصحوفآ،ألت!يغمةتعذو(ت!ن)

:(16)والعددوالعلمالقرآنفي(النحلو)مملكة(مربمابنعيسى)3

القرآن):الأول،وكونينكتابينوجلعزدلهف!نسابقأذكرناكما

اللهوقرآنكتاب:(الكرن):والثانيالمسطوراللهوكونكتاب(الكريم

يقودالقرآنأنحيثالآخرأحدهماويفسرومتناسقانمتطابقانفهما!المنظور

اكتشفهاحقيقةوهذه!القرآنالىيقودوالكون(الإنسانفيهبما)الكونإلى

هـ.243عامالمتوفى(المحاسبيالحارث)ومنهم،عنهاوتكلمواالعلماء

قيماهـكتابا728عامالمتوفى(تيميةابن)الإسلامشيخعقدالسياقهذاوفي

هوالمنقولوصحيح.(المنقولصحيحمعالمعقولصريحموافقة)بعنوان

وصريحمحمد!كطسيدناالأمبنرسولناحديثمنصحوماالكريمالقرآن

.والإنسانالكونفيالعلميةوالحقائقالثوابتمنعرفماهوالمعقول

وقراءةالوحيقراءة)القرأتينهاتينأوالكتابينهذينبينالفرقإن

والانسانالكونأماوالسابقالأصلهو(الوحي)الكريمالقرآنأنهو(الكون

يتصفالذيوجلعزاللهكلامهوالكريمالقرآنلأنواللاحقالفرعفهما

صفةالكلاملأنأيضأبهمايتصفكلامهف!نلذلكالمطلقينوالحقبالكمال

العلومتقدمتوكلما!عليهودالللقرآنتابعفهووحقائقهالعلمأماالمتكلم

التجريبيةالعلومهذهفأصبحتوالثرعيةالقرآنيةالعلوملناإتضحتوالمعارف

تعالى:قالونواهبهوأوامرهوأركانهوعقائدهالاسلاموتفسيرفهمخدمةفي

ومن.(39:النملأ"تقتلو!ضالهفمل!زئل!ؤقاةاتئويئغيرفو!أمصيرييميت!لمحتاؤق!اأ
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سيدناخلقمعجزةعنأدناهبحثنافيواحدآمثالآسنذكرف!نناالمنطلقهذا

عندأدئرتثلجميسىإت):وجلعزقولهفيأبدونأممن(مريمابنعيسى)

منخلقهماأنأي95،:عمرانآلأ"فيكلنمكنتاقالمثض7تراينلخق!ادمكمثلي

الأفاضلعلماؤنايقولكما(فيكونكن:وتعالىسبحانهبقولهالأمرعالم)

وكعلامةالساعةتقرمأنقبل(حيوهوأسينزلالسلامعليهأنهكبفوكذلك

سبدناالمصطفىأحاديثمنكثيرفيذلكثبتكما)الكبرىعلاماتهامن

أرسلكمالبشريةوهدايةل!صلاموانتصارآللأمةرحمة(الصحيحة!محمد

آزسملثومآأ:تعالىقالللعالمينرحمةيمحمدحبيبناوجلعزالبارىء

العلمخلالمنلناضربوجلعزاللهأنحيث701،:الأياءأللفلمين(الأرحمة

طريقعنأعلاهالمذكورةالغيبيةالموضوعاتلنايقربترضيحيامثالأوحقائقه

مريمابنعيسى)ذكرهماوعلاقةالكريمالقرآنفيوسورتها(النحل)خلق

والقرآنالعلمفي(16)والعددالقرآنيةالرقميةبالمعجزةيتعلقبما(والنحل

للمؤمنينتثبيتاوكذلكذكرهلماوتوضيحاإثباتأبينهماوضبطربطكمحرر

يأقيزئفمنآئقاي!روحنرت!تتم!:تعالىقال،غيرهمعلىالحجةوإقامة

.،201:الخلأأ!ايينوجمثرفوهدصمنو(اءآلذبالشت

ابنعشى)سيدناذكرثمأولآوالعلمالقرآنفيالنحلذكروسنتناول

بينهماللربطالعلميةالثوابتوسنوضح،ثانيأوالحديثالقرآنفي(مريم

هذهصحةعلىوبرهانكمؤشرومضاعفاته(16)الرقمخلالمنوكذلك

لؤم!إثييهغؤأرتنآرئبهغينئرفن؟يمئمقذألثاشكأئهاة:تعالىقالالغيبيةالأمور

.،174:الناءأشينا"

الكريم:القرآنفي(النحل)

.(16)هوالكريمالقرآننيالنحلسورةترتيبإنا-

مضاعفاتهمنهوالعددوهذاآية(128)هوالنحلسورةآياتعددإن2-

.(16*8-128):انحيث
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اللتين(96و68)الآيتينمنالأولىالأربعالكلماتأحرفعدد3إن

قولهفيحرفأ(16)هوسورتهافيوفوائدهاطبائعهاوبعضالنحلذكرت

التيهيوالكلماتالحروفوهذه،النحلإلىربكإوأوحى:تعالى

للرسول(السلامعليهجبريلسيدنابواسطة)وحي!البشريةبهااللهخاطب

هذه(النحل)بهاوأمرخاطبالتينفسهاوهيمحمد!شدناالأمين

منبطونهامنتخرجهماخلالمنل!نسانالكبيرةالفائدةذاتالعجيبةالحشرة

حديثأالعلماءاكتشفللناسشفاءفيها(وغيرهكالعسل)جدآمفيدةمنتوجات

اذهلتالتيجداوالنظاميةالدقيقةحياتهاأسرارمنوبعضأم!نهاقسمأ

الكريم.القرآنفيجاءماوافقتوالتي(النحل)أمةدراسةفيالمتخصصين

العلم:في(النحل)

زوجا.(16)هوالنحلفيالكروموسوماتعددإنا-

هوالمخلوقاتلبقيةوخلافا(النحلذكر)فيالكروموسوماتعددإن2-

منينتجالنحلذكرأنذلكفيوالسبب(أعلاهالعددنصفأي)فردا(16)

وذلكح!ء80+حطاكلة!3ثهأ(العذريالتكاثر)تسمىبعمليةملقحةغيربيوض

الطريقتين:هاتينب!حدى

فيبويضةألف(025-002)حواليتضعالواحدةالملكةأن-الأولى

ملقح()معظمهااليومفيبويضة(0015)منيقربماأوالواحدالموسم

ملقح(غير)منهاقليلوعددوغيرهللعسلالمنتجةالشغالاتالنحلاتتعطي

حالتهافيولكنشيئأتنتجلاانالمخلوقاتبقيةفيكماالمفروضمنوالتي

أربعبعدأنهويلاحظ!!النحلذكورتعطيوجلعزاللهبقدرةف!نهاالخاصة

مخزنهالقربوذلكملقحةغيربيوضوضعإلىتميلالملكةحياةمنسنوات

مرةتلقحأنهاعلما(النحل)خليةيضعفالأمروهذابالنفادالمنويةالنطفمن

رحلةفي(تحديداالطلقالهواء)الجووفيواحدذكرقبلمنوغالبأواحدة
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دقيقة!عشرينعادةتستغرقوالتي(التزاوج)التقلبح

واموتحالةفيأنهحيث(الكاذبةالأماوالملكة)طريقعن-الثانية

فتنموالملكيبالغذاءإحداهنبتغذيةالفتيةالشغالاتتقومالملكةفقدان

تنتجولاللتلقيحقابلةوكيراصلأالعملعنومتوقفةضامرةهيالتي)مبايضها

(16)بالطبعتحملفقطذكوراتعطيملقحةغيربيوضابوضعوتبدأ(بيوضا

وأمرهبقدرتهنوعهمنفريد(جنسيغير)عذرىتكاثرفيفردياكروموسومأ

وتعالى.سبحانه

النحلملكةقبلمنسواء)ملقحةغيربيوضمنالنحلذكورإنتاجإن

علىعظيمةدلالةلهذكرمنتلقيحدونأنثىمنوذلك(الكاذبةأوالحقيقية

نموذجألنااللهجعلهواقععلميمثالأيضأوهوذكرناكماوجلعزقدرته

عذراءاممنالسلامعليه(مريمابنعيسى)سيدناخلقلمعجزةمقربأواضحأ

مريمالسيدةلسانعلى):تعالصقال(ملقحةغيربيضةمنأي)ابدون

إذايتثآةتايخلقألتهخذيلزلمقاتمثرتمص!ئيئؤتزؤتدليييهونآقزلحقالت!:(لعذراءا

.،47:عمرانآدأ"تييهونتابمنتتولىت!،شاآي!قضق

الكاذبة(الملكةأوالأم)الشغالةالنحلةمبايضتستغرقهاالتيالمدةإن3-

يوما(626/)بينماهواعلاهالفقرةفيالمذكورةالملقحةغيرالبيوضلوضع

كيرالبيوضهذهف!نسابقأذكرناكما!فتأملبالضبطيوما(16)بمعدلأي

الملكةمعبالتزاوجوظيفتهاتنحصروالتيفقطللنحلذكرراتنتجالملقحة

ذكرناها.التيالتزاوجرحلةفيفقطوتلقيحها

لتبلغبالضبطيوما(16)إلىتحتاجملكةستصبحالتيالبيضةإن4-

التيالبيوضبينما،والعذراءاليرقةبمراحلمرورآالناضجةالحشرةمرحلة

يومأ(24و)(12)إلىالمرحلةهذهلبلوغتحتاجوالذكورالشغالاتستنتج

الآلوفوعشراتفقطواحدةملكةمنتتالفالنحلخليةأمعلماالتواليعلى
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أئه)فيوأهميتهاالملكةخصوصيةفتاملالذكورمنوالمئاتالشغالاتمن

والمتناسقةبالايامالمدةبهذه(أعلموالثه)وجلعزاللهاختصهالذلك(النحل

لبلوغها!بالضبطيوما(16)وهيالرتمهذابخصوص!كتابهمعطياتمع

:القرآنفي(مريمابنعيسى)

ولكنمرة(33)الكريمالقرآنفي(مريمابنعيسى)سيدناذكرجاءا-

ابنالمسيح)،(عيسى)،(المسيح)(مريمابن):منهامختلفةبصيغ

وقد()ععاما(33)بلغتوالتيالأرضفيعمرهسنيبعددوذلك(مريم

إلىمريمابنعيسىرفع):قالالشريفالحديثفيذلك!اللهرسولذكر

.()1(سنةوثلاثينثلاثابنوهوالسماء

الكريمالقرآنفيالصيغةبهذهوردفقد(مريمابنعيسى)الكاملأسمهاما

هذابينالدقيقوالربطالمباشرةالإشارةهذهفتأمل)2(بالضبطمرة(16)

الفردية(16)الكروموسوماتعددمع(السلامعليه)أسمهذكرفيالتكرار

(16)العددبهذاعلاقةلهاالتيالمؤشراتمنوغيرها(النحلذكر)في

خلقمعجزةعلىتقريبيكمثالوالعلمالقرآنفيالنحلبخصوصأعلاهالواردة

وماتقق!آيلتاس!تقيجمهاألأشلؤلثأ:تعالىقالمريمابنعيسىسيدنا

.،43:العنكبوتأآكدون"الأ

وقصةمنه(16)الجزءفيتقعالكريمالقرآنفي(مريم)سورةإن2-

هذهمن(16)رقمالآيةفيتبدا(العذراءمريم)والدتهمععيسىسيدنا

م!ئاآقثايقآنتتذتا؟ضرتمآنكتبنيؤآبهز!:تعالىبقولهوذلكاالسورة

والدقيق!الرائعالربطهذافتأمل،16:أمريملت!ريئا"

.ببروت/المعارفمكتبة78-ا-2/والنهايةالبداية/كثيرابنالحافظ(1)

.84.ص-الكريمالقرآنيالفاظالمفهرسالمعجم/الباقيعدفؤادمحمد)2(
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:القرآنفي(مريم)

ووالدتهمريمبنعيسىسيدنابينوالموضوعيالعدديالتناسقبديعومن

فهماالمعجزةهذهفىواحدهحالهأنهما(وولدهاالأمب!نأكط)مرلمالعذراء

:اتةؤأصنة،ضقتتمإننأؤضفتا:وتعالىسبحانهقالكما،كذلكواحدةآية

.،05:المؤنونأ"وتعايضق!إليذالقزبوؤإئروإؤكهئأ

هذافيجميعأفأشتركا)الكريمةالآيةهذهتفسيرفيالرازيالفخريقوذ

ذكيركيرمنؤلذلأنهالولادةبنفسآيةجعلهماأنهللعادةالخارقالعجيبالأمر

تعالى:وقالفيهماآيةوفيهافيهالولادةلأنوذلك..ذكرغيرمنوولدته

.(1()!آيتينيقلولم"!اية

السيدةاسمأنالموضوعهذافيالقرآنيالعدديالاعجازمننجدلذلك

لعددموافقأمختلفةوبصيغبالضبطمرة(16)اللهكتابفيتكررقد(مريم)

فييليوكماأيضأمرة(16)جاءتالتي(مريمابنعيسى)سيدناعبارة

:)2(الكريمالقرآنفيورودهاترتيبحسبوالآياتالسور

36،37،24،43،44،54:الآيات-عمرانآلسورة

561،171:الأيتان-النساءسورة

17،75،011،116:الآيات-الماثدةسورة

61،72:الآيتان-مريمسررة

(أعلاهالبحثموضوعه)هه:الآية-المؤمنونسورة

21:الآية-التحريمسورة

)1(

)2(

.3/2301-لكبيرااتفير/الرازيلفخرا

.84.ص،الكريمالقرآنلألفاظالمفهرسالمعجم/الباقيعبدفؤادمحمد
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:القرآنفي(الرحمن)

ابتداءآبالضبطمرة(16)(مريم)سورةفي(الرحمن)كلمةتكررتلقد

الرقممضاعفاتمنهيوالتي(69)رقمبالآيةوانتهاة(18)رتمالآيةمن

هوالمباركةالسورةهذهآياتعددأنعلما(*6ا69=6:أنحيث)(16)

منهرالذي(الرحمن)اسمتكرارمنالحكمةفيدققناماوإذاآية(89)

أكثروبعدد(الذاتأسماءمنلكونهاصفاتهفيوالفريدةالحسنىالفهأسماء

فيهمرة(57)الرحمنكلمةوردت)الكريمالقرآنفيأخرىسورةأيمن

أعلم(والله)حيثالسببلعرفنا(03%بنسبةفقطلوحدهاالسورةهذهوفي

الصحيحةالعقيدةإلىبهدايتهمللبشريةالالهيةالرحمةتتجلىالسورةهذهفي

الدنيافيوسعادتهماللهرضوانإلىوصولأالحياةهذهفيالقويموالمنهاج

كماالسماويةالكتبوإنزالوالمرسلينالأنبياءإرسالطريقعنوذلكوالاخرة

المباركة.السورةهذهفيالآتيةالآياتفيالسياقهذانيورد

.2،:أمربمزضزبمغئذلمزيكزخممبيهر!-

ؤكأئشأؤزخمةلفآيي!ةايةؤلتخثله7قينتموقزئبثتاذكذئلضتاذ!-

.1،2:أمربمئقنههئا!آئرا

.السلامعليهعيسىسيدناعنهناوالكلام

هناوالكلام05،:أمربملمجا"جذقييتانكنمؤضتقتازخميتاينقئمؤؤقئتاأ-

.والسلامالصلاةعليهمويعقوبوإسحاقإبراهيمسيدناعن

مرسىسيدناعنهناوالكلام53،ةأمريميب!"قرو!آضاكلزخميتآينت!قؤكبتاأ-

ومنالرحمةجوهو(مريم)سورةالسورةهذهفيالعامفالجو،السلامعليه

سيدناوالمرسلينالأنبياءخاتمإليهمأرسلانهللبشريةوجلعزرحمته

تعالى:قولهفي!محمد

.،701:الأنياءأ"للفاليئآزسلثالأرحمةومأ!-
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عامالمتوفى)الغزاليحامدأبوالإماميقول(الرحمن)اسمشرحوفي

نصهما(الحسنىاللهأسماءشرحفيالأسنىالمقصد)كتابهفيهـ(505

وهوإلامرحرماولامرحوماتستدعيوالرحمةالرحمةمنمشتقاسمالرحمن)

اللهغيربهيسمىلاولذلك(الرحيم)منأخص(الرحمنو)...محتاج

الجاري(الله)اسممنقريبالوجههذامنفهوغيرهعلىيطلققدوالرحيم

يطلقولاكلهاالإلهيةللصفاتالجامعةالذاتعلىداللأنهاالعلممجرى

ولذلكقطعا(الرحمة)منمشتقاهذاكانوإن(مجازاولاحقيقةلاغيرهعلى

آلحئت!تئ"آلأشمآةطهتذغوأأئآفاآلزخمق%تحوأأؤأكةغواإفي!:فقالبينهماالثهجمع

إلىوبالهدايةأولآبالإيجادالعبادعلىالعطوفهوفالرحمن...011،:الاصرا.1

إلىبالنظروالإنعام،ثالثاالاخرةفيوالإسعادثانيأالسعادةوأسبابالإيمان

.(()1رابعأالكريموجهه

ب!رسالالبشريةرحموكماصفاتهومنرحمتهمنوجلعزاللهف!نلذلك

رحمة(مريمابنعيسى)سيدناب!نزالثانيةسيرحمهاف!نه!محمدسيدنا

وأنسبقكماالكبرىعلاماتهامنوعلامةالساعةقيامقبلجميعأللناصوهداية

كمانصحيأورفعهقتلهوارادوابهوكذبواوهدايةرحمهإسرائيلبنيإلىأرسله

قولهمنهاوالتيالنبويةوالأحاديثالقرآنيةالآياتمنكثيرفيذلكعلى

تعالى:

وبجملىض!و(ثديطآينىوئظفزئراذؤزاهفكئتؤييثإيئيييممعآلتةهاذا1

ييماتئتبهم!ضغترجئئماكثضأئمتمؤتؤيرالىكوؤ(أثؤبئؤ!أ!تئثوكآثزين

.،55:انعرآلأ"تخ!فونيخي!كنتض

عيسىينزلحتىالساعةتقوملااالسلامعليهالمسيحنزولفييوقوله-

الجزيةويضعالخنزيرويقتلالصليبفيكسرعدلاوإمامامقسطاحكمامريمابن

.أم1002)بيروت-العلمبةالكتبدار-منشوراتمن(1)
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أيضأ:والسلامالصلاةعليهويقول()1(أحديقبلهلاحتىالمالويفبض

وأناشتىوأمهاتهمواحدودينهم،(واحدأبوهمأي)لعلاتأخوةالأنبياء)

رأيتموهف!ذانازلوأنهنبيوبينهبينييكنلملأنهمريمابنبعيسىالناسأولى

حتىالمللويعطلالجزيةويضعالخنزيرويقتلالصليبفيكسر...فاعرفوه

الدجالالمسيحزمانهفياللهويهلكالإسلامغيركلهاالمللزمانهفيالهيهلك

الغنممعوالذئابالأسدمعالإبلترتعحتىالأرضفيالأمنةوتقعالكذاب

،()2(ويدفنونهالمح!لمونعليهويصلييموفىثميمكثأناللهشاءمافيمكث

السورةهذهفي(الرحمن)كلمةتكررت-أعلموالثه-ولغبرهذلكأجلمن

المتميزةالصفةهذهبهاتتمثلالتيالرحمةجرعليهالتضفيكيرهامناكثر

معوعددامعنىمتناسقةجاءتوالتي(الرحيمالرحمن)وجلعزللبارىء

فيمريمسورةفيايضأ(16)والعدد(مريمابنعيسى)سيدنااسمتكرار

حياونزولهعودتهمفهوملنايقربالكريمللقرآنوفريدجديدرقميإعجاز

خلقحالهفيخلقهمعجزةلناقربكماوالإسلامللحقوانتصاراللأمةرحمة

الملكة)أو(الحقيقيةالملكة)عنناتجةملقحةغيربيضةمن(النحلذكر)

وهوالحقيقولواللهآنفابيناهكما(ذكرمنتلقيحدونمن)العذراء(الكاذبة

العالمين.ربدئهوالحمدالسبيليهدي

يه8،

.4(49)2/مسند.فيأحمدالامامروا.(1)

.357()6/البارىفغفيالعقلاكطحجروابن437()2/مسندهفيأحمدالامامرواه)2(
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الخاصلعالفحلى

!المعاهةالكممماءم!م!ى

:)ء+(يدالحد-ا

،25(:الحديدأددئا!م!"ومئنيفمدياتأس!ييإآلخديدؤآنرلناأ:تعالىقال

والذهبوالنحاسكالحديدالكريمالقرآنفيالمعادنبعضذكروردلقد

في(الحديد)باسمكاملةسورةأفردوتعالىسبحانهاللهولكن،والفضة

.للإنسانوفائدتهالطبيعةفياهميتهعلىللتاكيدوذلك؟الكريمالقرآن

تقريبأذلكويعادل،(57)هوالكريمالقرآنفيالحديدسورةترتيبإن

سورةوالتوبةالأنفالسورةاعتبرناماوإذا،(56)هوالذيالذريوزنه

فيكون..العلماءبعضذلكقرركما(بينهماالبسملةوجودلعدماواحدة

بالضبط.تحقققد(56)العدد

تأسىييوآئحلىيدؤأنزلناأ:وتعالىسبحانهقودهفيالكريمةالآيةرقمانثم

الذيالمكافىءوزنهذلكويعادلالبسملةمع(26)هوفامىأومئغثمديا

.(26)هو

اللنةومنهاالساميةاللغاتفيالمستخدم()الختلحسابووفق

01+4++038+1):هو(الحديد)لكلمة(الجمل)أننجد..العربية

راينا.كماالحديدسورةرقمهووهذا(57)=(4+

(26)=(4+01+4+8):هوختيهاحسابفمجموع(حديد)كلمةأما

!!..فتامل()57هوللحديدالذريالوزنانحينفي،للحديدالذريالعددهووهذا

،55،65،75):يةلذرانهاأوزا،)300103)(ئرنظا(5)يدللحد
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الوسط.في(57)النظيرويقع،(58،95

،(2%.17)هوالطبيعةفي(57)الحديدنظيرمنالمتوفرنسبةأنعلمأ

وجودهنسبةتبلغوالذي،(56):النظيرمنالحديدعنصرغالبيةبينما

.(9%وا68)

يلي:وكما،آيات!ستفيالكريمالقرآنفيالحديدذكروردوقد

.،05:ءلاصراا1آؤضدبدا"جبزةكؤلؤأئلالال!!-ا

.(12:الحجأ"صديدصئقعيقوثمأ2-

.2،2:أقسلىيا"ألومتجصزئرنرغظأةعكفكشفآقذايقغقرفينمتثقذ!3-

لؤفىاةقاذتامرجمتبماإذاضتئ6أنفوآقاذأدضتائرئثنمماؤىض(ذاللذيدزبهزاقرقةأ-4

.،69:الكهفأظ!صأ"لمخ!6فغ

.،01:أجاآئحديد"تاوآفامع!وآلظترآئمريضالىئاضهـلأهـؤلقذةائثتاداوة5-

.5،2:الحديدأقامى،ومئغبأس!ثمديافيرآلخديدوأنزلظ!6-

بعضإلىإشارةالكريمالقرآنفيمراتستالحديدتكرارفييكونوقد

يلي:وكما،والفيزيائيةالكيميائيةخواصه

،3ءط!أول(عهأ*ه4!هأ)ح،4،3(6)هوالحدبدلتأكسددرجةأعلىانأ-

شائعتين؟حالتينشكلعلىالطبيعةفيالحديدوجودكونمنبالركم

التكافؤثلاثية:والثانية،حء3()12مثال؟(الحديدوز)التكافؤثنائية:الأولى

.عء3()13مثال؟(الحديديك)

ولو،الطبيعةفيالحديدعنصرفيهايوجدأخرىتكافؤاتهناكلكن

.12)(صع)؟()4مثال؟التكافؤالسداسيكالحديداقلبشكل

.(6)هوالحديدعنصرأطيافعدد-إنب

أسا.ء!ن!ثهأث!!هكدكأ!عي8آه)3!ه:".030305!"07(2)

)1(

)2(

ح!ول.3ول)!ءهولحأ!لة"حح،+لأدن!وللاهامأ.10ظ"08اح061

.اءول"كلأ!)!هأه،ءن!اه،ولول،4كلةحاءولك!لا"ه3.3ءألاه:ول.ء،أ*.-.!ا"
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(6)هيالعضويةالمركباتبعضفيبهايرتبطالتيالأواصرإن-ب

الهيموكلوبينمركبفيالموجود18)!)ولحالحديدحالةفيهوكما،اواصر

يموانز،العضلاتفيا!ه!7()!554يوكلوبينوالما،الدمفي0810!ءث!()!أه

الخليةفيالطاقةأجسامفيالموجردة.د!أحه،يح(حوله)043"السيتوكروم

-والاختزال-الأكسدةالحيويةالتفاعلاتعنالمسؤولة-المايتوكندريا-

:(5)رتمالشكلفيكما،الحيللجسم

ح(1؟ح=ول12)ح

!ححى51

ح3!*اأح!

كأ---+يرء3* -حههول-3+حد*حكأ=ولخء2+ح

قيغ!حول

!ههح-كاح؟-ح!2ح3+

!+!545*"هلا"3!م3+ا()!ءط(1)

المرتبطةالهيممجموعةمركزفيالحديدفرةيين(5)رقمالث!كل

الهيموكلوبين!ن!والموجودة،أواصربستالبورنيرينالعضويبالمركب

.يتوكرومالساوأن!3والمايوكلودين

والعملباتالحياةتتملا-الحديدمركزهالذي-السايتوكرومأنزيموبدون

فيالهيموكلوبينجزئيةتكوينيمكنلاالحديددونمنأنهكما،الأيضية

مصدرهمااللذينالعضلاتفيوالمايوكلوبين،الحباةشريانهوالذي،الدم

.!أ"،هلأكاث!ن!احاااول3،م!أ،72.10،3(1)
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وتعالى:سبحانهالثهذكزة-أعلموالله-ذلكاجلومن،الجسمفيالقوة

بحواليتقدرعامةبصورةالجسمفيوجودهكميةإنحيث؟شديدأبأسإفيه

وفي،)!ا"ها!هولءا)((%65)(2غو5)الدمفيخاصنةوبصورة،(4غ)

ضئيلة،بنسبةولواعلاهالمذكورالسايتوكروموبانزيم)!1554.5!ول(العضلات

.(4رقمجدول)(ملغ005)وفعالةضروريةولكنها

(4)جدول

)1(المئويةالنسبةمع(ملغ)بادالإنسانجسمنيالحديدمادةتوزيع

المئوية%ال!نسبة)78((.)الكميةالمادة

26و00525(ول)5الهيموكلوبين

الأ7(المابوغلوببن

0055،21وله+"،لاح045ءلمانزيم

علىالمنقولالحديد

.،.375"+()!ا+س!أ3شكل

على)3س!"(مخازنهفبمالحديد

000152-006(ء!ع3انأ!4!4ي!حول4130!3أ!)شكل

5004،-001المجموع

غم5.1ا-أقلف!نهالمراةفيأماالرجلنيالحديديمثلالرقمهذاان+

إلىيحتاجالرجلإنحيثالبحثفيإليهالمشارالمدلوليعطيايضأوهذا

.المراةمنأكئر(الباس)القوة

مسؤوللأنهفيهوالبأس،والقوةالنشاطإلىيؤديالجسمفيالحديدان

هذهلاتتمبدونهوالتي،الحيويةوالعملياتالفعالياتمنكثيرعن

ول.!ةةثه5ول31*أولحأ315ح0")،ولء+741ح41حأ!ح.ء.9131(1)
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بكاملهالجسم:وبالتالي،الفعلياتهذهتصابونقصانهوبقلته،العمليات

عنالكمياتهذهتدنتإذاالموتوربما،الشديدينوالضعفبالوهن

البأسأنأي-التفسيرنيالمعنىهذايرجحوالذي،الطبيعيةالمعدلات

الآتي،للمفهوم-الإنسانيللجسموالعافيةوالصحةالقوةإلىيعودقدالشديد

وفوائدمنافعتشملأللناسإومنافع:وتعالىسبحانهقولهعبارةأنوهو

إلخ...والحرببةوالاقتصاديةالصناعيةالمجالاتنيالعامةالحديد

فيورودهاالمتتاليةوالكلماتوالعباراتللمعانيتكررلاإنهوحيث

ء.مغايرآمعنىكلمةلكلوإن،القرآنيةالبلاغةعلماءيقولكماالكريمالقرآن

ومعرفتهاستنباطهيمكنآخرومعنىمفهوملهايكون(شديدبأس)كلمةف!ن

ثلاثالكريمالقرآنفي(الشديدالباس)عبارةوردتحيث؟نفسهالقرآنمن

يأتي:وكماالبشريةالقوةمفهومتعطيوهي،مرات

تأيىأؤلىتآجمتامم!تقثتاخمتحغأوتنهتاوغانجةق!ذاأ:وتعالىسبحانهقالا-

.،ه:الاصراء1ثمديدح

ئأنبهرىإقيدقؤألأقرصتدير؟م!ؤأؤدؤاقؤؤأؤلمإتخنقالؤا!:وتعالىسبحانهقال2-

.33،:النملأ"تأمرينماذا

تأيىأنرلىقؤيرإذممئذغؤنآلأغزيحينلتئنهفينئلة:وتعالىسبحانهقال3-

.،61:أالقح،آؤجمئل!وئقئفوتهم!ث!ديلإ

-القويفالإنسان؟الإنسانالىتشبر(نحن-قوم-عباد):فالكلمات

ف!ن..شديدآباسأ=الحديدكانولما،الآياتهذهمنيفهمكماشديدبأس

والحيويةالبشريةالقوةأسبابأحدإن:أي؟الحديدصفات=القويالانسان

جسمهفيالعضويةالمركباتفييدخلالذي،الحديدعنصرهوالإنسانفي

جدول)سابقأالمذكورالجدولفيموضحهوكماالحيويةبالوظائفللقيام

.(4رقم

*
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:(ح)20(الدخان)الكربونأوكسيدثاني2-

هذايأتولم،(44)برقمهوالكريمالقرآنفيالدخانسورةترتيبإن

أكلبهوالذيالدخانإنحيث؟دقيقةعلميةخلفيةلهوإنما،مصادفةالترتيب

.(44)الجزيئيوزنهسا()20الكربوناوكسيدثانيغازمنمكؤن

للأوكسجينالذريوالوزن،(12)هو)ح(للكربونالذريالوزنأنعلمأ

ذرتين+كربونذرةمنيتالفالكربونأوكسيدثانيومركب،(16)هو)5(

كالآتي:الناتجفيكون..اوكسجين

!إفتأمل44=12+16+16

العليا:الجوطبقاتئيالجويوالضفطالأوكسجيننقص3-

ي!حلأآنئرومنكيشنرعذتطيتثن!يئيفريمأنألتةئير2فمن!:تعالىيقول

آلرخ!م!آدتهتخعلتحذنثألتئصلةنيتضفدصائتاحرقيضمئقامحذزأتخحل

.،521:الأنعامأ"جمؤموتلاألذبكأ

التالية:العلميةالحقيقةعنالعلمكشفلقد

الهواءضغطانخفض..الأرضسطحعنالهواءفيارتفعكلماالإنسانان

وحرجة.صعبةالتنفسعمليةأصبحتوبالتالي،الأوكسجيننسبةوقلت

العاليةللارتفاعاتالإنسانتعرضأنوالفضاءالطيرانطبعلمأثبتولقد

أعراضأتحدثالسماءمنالعلويةالطبقاتإلىالأرضسطحمنيصعدعندما

الجويالضغطانخفضالارتفاعفياستمزكلماأنهوذلكالصدربضيقتبدأ

الكريمالقرآنذكرهاالتي(الحرج)مرحلةإلىيصلحتىالأوكسجينونقص

يشعرلمقدم(00001)إلىالبحرسطحمستوىعنارتفعإذاالإنسانإن

تجاوزإذاأما؟الجويالضغطوانخفاضالأوكسجيننقصأعراضمنبشيء
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منأنفاسهوتتلاحقضغطهويرتفعنبضاتهتزدادالقلبف!ن..قدمآلافالعشرة

إذاأما؟للجسمالأوكسجينمنالكافيةالكميةالأجهزةهذهتؤمنأنأجل

بمهمتهاتقومأنتستطيعلاالأجهزةهذهعندهاقدم(00016)الانسانتجاوز

تشبعنسبةتنخفضحيثللغايةوصعبةمضنيةالتم!عمليةوتكونجيدبشكل

النفسعمليةتصبحاكثرارتفاعوعلى،(%55)عنبالأكسجينالشريانيالدم

.أ*ه"!ا)()4الأوكسجيننقصبسببالموتإلىوتؤديمعدومة

الضغطانخفاضمعالجسمفيتتمددالغازاتكلإن:العلماءيقول

وتتهتك،الرئتانوتتهتك،والأجهزةالأنسجةتتمزقتمددهاومعالجوي

جسمعلىوعظيمةخطيرةآثارلهالضغطانخفاضف!ن؟الوسطىالأذن

.الإنسان

وصعدوالمنطادالطائرةركببعدماإلاالإنسانيكتشفهالمالحقائقهذهإن

العليا.الجوطبقاتفيبها

أجهزةلأنالقبيلهذامنبشيءيشعرلاالطائرةالإنسانيركبوحينما

منالأرضسطحعلىعليهاالذيالهواءضغطأمثالثمانيةضغطتقدالطائرة

سطحفيعليههيلماموافقةالأوكسجينونسبةالجويالضغطيكونانأجل

يهبطأنللطياربدفلا..الجوفيفجأةالضغطأجهزةتعطلتفلر؟الأرض

محذز!ضمئقاخرقيتخغلأ:تعالىقولهمعنىوهذاالركابيموتلئلااضطررآ

.(1()أقئمقةفيت!حئدصأئضا

معرفةأيةعلىيكنلم!النبيعهدفيالإنسانانبهالمسئمومنهذا

فيضيقإلىيؤديذلكوأن،الفضاءفيارتفعناكلماوقلتهالضغطبتنير

شاهقة؟ارتفاعاتيصلعندماالشرايينتفجرإلىبل،التنفس

أعاليفيالصدر)ضيق26ص،(القرآنفي)العلرم:كتابناراجع-التفاصيللزيادة)1(

.الجو(
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للع5الساالنهحلى

والكوةالقرآةبمىوالت!ابقالتوأزة

..والاهومنوصحبهآلهوعلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاةدثهالحمد

وبعد

اللهكتاب(الكريمالقرآن)ا،ول:وكونينكتابينوجلعزدلهف!ن

لأنومتناسقانمتطابقانفهما،المنظوراللهكتاب(الكون)والثانيالمسطور

فالقرآن،والانسانالكونخلقالذيهوالقرآنأنزلفالذي،واحدمصدرهما

احدقالحتىالآخرأحدهماويفسرالقرآنالىيقودالكونوالكونالىيقود

.!!(المنظوراللهقرآنوالكونالمسطوراللهكونالقرآنإن)العلماء

فيأمثلةسنذكرالكونالقرآنببنالتطابقهذافيمانقولوإثباتولتوضيح

اضافة(الاسلاميالداعيةخدمةفيالمعاصرةالعلوم)كتابنامنالفصلهذا

.الموضوعلأهميةالاخرىالفصولفيالمذكورةالأثلةالى

:(الإنسانخلقمراحل)و(آدمبني)و(الفرقان):الأولالمثال

الآتية:الآياتوهيمواضعسبعةفيالكريمالقرآنفيوردت(الفرقان)كلمة

(53)البقرةسورةا-

."نكتذلنثتقكغؤألفزقا!أنكتئيئوصىلا"آئتآإ

(185)البقرةسورة2-

أئفذىينؤتيتنؤيلتايرئد!ىا!آلفؤيي!أننرذآلذئزضا!شئهزأ

.ؤأنفرثاق"
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حتىالطاثرةركبواهل؟السماءالى!النبيعهدفياحدصعدهل

.؟والحقائقالأعراضهذهكلوصفوا

:يقولالذيالكونلهذاالمباعالعظيمالخالقتعالىالثهعندمنالوحيإنه

مخيقامحذزةتخضلي!حلآأقيزؤتن!يشتترمحذتايتثت!يئيت!ت!أنئيرثرألتةفتنة

في):وجههالثهكرمعليسيدنايقول."أل!ئثملةنيتصغدصأتتاحربم

.(بعدتفسرلمآياتالقرآن

عهعهي!
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(4)عمرانآلسورة3-

!كينؤألتةمثويدغدام!تثضألتميقاتمقكقروأآثدينآلفر،!!!ؤ2زذيلتايي!ممدصتجلينة

."نئقابىآؤ

(92)الأنفالسررة4-

شيآييئغنصتمؤيكمرفرفابمثكختخظألتةتتفواإناتئؤاةاللىييئيهأكاإ

."آلتظييرلقضلىأذوؤألتةتكغترتفير

(14)الأنفالسورة5-

ؤالتتنىالقققؤلذىؤيدرصئوليضممبمايت!آ!يثئءينغنئتمأتتاؤآلخمو3أ!

ئؤتمالفزقآزئؤتمغتدتاقئآنربخاؤتأيأدت!اقنتمةبهئئصإنألئصبيلؤ%تجفؤأقت!ميهيز

.،تديرتئءصينقئؤأدترأئحتمافيالص

(48الأنبياء)سورة6-

.،يتنمبؤفىتجرؤصحتآصتفرقانآؤهزونةفوشقةاشاؤتقذإ

(1)الفرقانسورة7-

.!تزيرالثئثبييهونعتدم!قئآثفرقانترذالذىتبازئرإ

بينيفرقلأنهبالفرقانوسميالكريمالقرآنأسماءاحدهو(الفرقانو)

.ونذيرابشيراجميعا(آدمبني)الىتعالىاللهأنزلهوقد،والباطلالحق

ايضا!مواضعسبعةفيالقرآنفيوردتقد(آدمبني)كلمةأننجدلذلك

الآتية:السبعالآياتفيوذلك

(26)الأعرافسورةا-

ينيثضثرذيل!أئقؤئت!يآعقؤيرثمثئأتكغصؤة!ؤئ!ييآصئاخمبمأنربرلآتذةادتمتتيىأ

.أتأكرونألتهـتتقضاتنئة

(27)الأعرافسورة2-

ياتهماعئهماتنيرخالحتزيقأتؤئيهمآضرخكتآألشتظقتقئتنصئملاةادتمتتيئة
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لايفدقآئرلتبسلث!تظينآجبآإتاقطكث!لاضثيقؤبيئلأثويزتبهغإئغيهمة!مؤةيينتئما

.%يؤ!"

(13)الأعرافسورة3-

جميلاإتبماؤلآدتترعااؤأشرلواوصلوأم!بملمزين!عنذضنماوااذتمتئيمإ!

.المتيريخنأ

(35)الأعرافسورة4-

غلعهمصثفئؤأضقحآتمققتقظتيئخميمتفضحو!ينكنمزصئل؟يتنكئمإقا!اذتمتتنيأ

.غزلؤن(ولاممئم

(172)الأعرافسورة5-

ئوأقا*رئبهمآلستثآنفيهثمغؤأثتهتتمذييتتهغظهويىقيينادتمةتنيينزثكأضذظإ

.غميلإ"قداعقئحتاإىناآلتينزئؤتمتئوئو(أتتلىثصهذتا

(07)الإسراءسورة6-

ؤقصقتفزلطيتبآينىؤآتخرؤزشتهمآلتزنيتهاتئم:ادتمتيئكرثتاؤتقذ!إ

.تقمعيلأ"لحقتايئنحثيرقئ

(06)يسسورة7-

."ئبينعدؤثكرإت!الصنطنآتغئذوا،أتتماذةيتغإلبهنمأغهذ!ألرة

مراحلسبعهيالقرآنذكرهاالتي(آدمبني)الإنسانخلقمراحلأنعلما

ت!إ2نيفطفةضفتةثم!طيهؤصمئلأينينآك!لضئننخقناؤتفذ!:تعالىقال

فك!ؤتاآلمقحفلآمحماه!ما!ةآئضققةفئقتاعلقةألتتهفةضققتاثز!ئيهيؤ

.،41-21:نمنولمؤا11آلخطقينأدتهأخمتتناضرقبازلرة!اأشصآتاثصلخماآيبهص

معوتطابقهاوصحتهاالمراحلهذهوالأجنةالانسانأصلعلمأثبتوتد

هي:سابقأ(ذكرنا)وكماالمراحلوهذه،القرآنفيالمذكورةالمراحل

.(طينمنسلالة)الأنسانأصلا-
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2-النطفة.

3-العلقة.

4-المضغة.

.العظام5-

باللحم.الإكساء6-

.النشأة7-

منيتوبابجامعةالطبكليةفيالتشريحقسمرئيسبرسود()الدكتورقال

الآياتفيماوردمعالجنينيةالمعلوماتتوافق)الموسومبحثهفي(كندا)

نصه:ما(القرآنية

مناكثرمنذالقرآنيةالآياتذكرتهمامعالحديثالعلمملاحظاتوتلتقي)

علىأخردليلاوصفهادقةفيالقرآنيةالتسمياتوتعدتاماالتقاءعاما0014

الأمرويزيد.النبوةعهدفيالبشرطاقةعنلذلكلخروجالألهيمصدرها

المتزامنةوالأحداثطوركلعنالمعبرةالأسماءفيالتتابعذلكودهشةعجبا

عنذلكصدرلوالترتيبهذايختلأنالممكنمنوكانالأياتجميعفيمعها

ذلكيتأتىأنولايمكن.العصرذلكفيووسائلهالواقعيالعلملانعدامالبشر

.()1(!الخبيرالعليمالثهمنومحيطشاملعلمعنالاكله

السبع(والأرضونالسموات):الثانيالمثال

تعالى:قولهفيارضينسبعوكذلكسمراتسبعبوجودالقرآنينص

ثئءصقئآدتةآنيئغاتو3ئثتهقآلاتىيتزذيثتفنلأزعىؤ-منضؤلزممتغلخقألذىأدتةإ

.،21:الط!قأطأ"شئءييذ9أضاقذآلتةؤأنقلىير

91.ص-التاسعالبحث-والسنةالقرآنضرءفيالأجنةعلم-وزملائهبرسودن.ف.ت(1)

المكرمةبمكةالإسلاميالعالمرابطةمطبحة-والنةالقرآنفيالعلميالإعجازيئة-

.(صنةبدون)
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وخلقأي:الآيةهذهتفسيرفي(المنيرالتفسير)كتابصاحبيقول

يجريأي(بينهنالأمريتنزل)أرضينسبعيعنيالأرضمنالعددفيمثلهن

السمواتأباعالذيهواللهأنأي.فيهنحكمهوينفذبينهنوقضاؤهاللهامر

وقضاؤهاللهامريتنزلالسبعالسمواتمثلسبعاأيالسبعوالأرضينالسبع

.()1السبعالأرضينإلىالسبعالسمواتمنووحيهوحكمهوكلمته

ايضاآياتسبعفيالقرآنفي(سمواتسبع)عبارةوردتوقد

-:وكالآتي

(92)البقرةسورةا-

سمئعألمت!مإيخمصؤلفقالمآمنتؤفىئتمصعيفالأزفيآيئئالكمظىأتذىفوإ

."غل!ميفئ:ؤممؤبتيسؤلز

(44الاسراء)سورة2-

تققهونلمؤثيهنصلههيستيخالآيثئ:فنت!نييهنؤمنؤآلارخمىآلئتبعألئشثتاتمبئإ

.لجيتاغئوزا"تم!إتف!تتتبي!ئم

(86)المؤمنون3شورة

.أآتقطيمآنعزيفيىؤرثألئمتعآلمئمؤنقزليمنفلإ

(12)فصلتسورة4-

يمقنيخألايرتتاآلشق!ؤتيتتآأضرقأستمآفيفيؤآؤشئؤقئقيئمتم!إلز!تئغضضمنفقأ

.آلعليرأالغزيزتفلىيرذلكوحقنها

(12)الطلاقسورة5-

ص!آدتةآنيتقاتو3ئثتهنآلأئىتتترذيثتفنالأزصىؤ-منشترلزمغلخقآلدىأدتةإ

.علأ"ثى،يكذ9أضاقذآلتةؤأنقلىيرشئلم

.ام999دمق/الفكردار/الأولىالطبعة28792/المنيرالتفسير/الزحيليوهبة)1(
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(3)الملكسورة6-

ترئقلنمزججالضعزلمولزينآلزخمنضتيئفيترىقاطآفاشؤلخصئتعخققأتذىإ

."نلولمرين

(15)نوخسورة7-

.طآقا،ئئمولزسفتعألمحهلخقكتفآلرترؤ(إ

السمواتخلقمراحلامرفيهوردقدانهالعظيمالقرآنعجائبومن

وكالتالي:!أيضاآياتسبعفي(ابامستةفي)عبارةفيوالارض

(45)الاعرافسورةا-

آلضثي!آشتؤئغ2ألقايمتؤقؤالأزضىآل!ئ!مؤتلخقأتذىأفةزتبمإتإ

ؤالآئىأخمثقتةآلابأنيثئشخزي!ؤأنؤتموأئقمرؤألمثمتممىجثيئائظبئ!آلتغازقتلأئفثى

."تقيينآزليآلتةشآزئر

(3)يونسسورة2-

صط

ألاترئذئزآئمزث!أمئتؤئىئج2أئآممئزفيؤلأرضأالئمنؤلقلخقآلذىأدتةرليمإنأ

."تذك!وتأتلآف!ضلأوةزئبئمأقهلصمذيةءإدتغوينالآمتفيعينتا

(7هود)سورة3-

آلت!غلىغرثمس!وتحات2إئايمتؤفيؤالآزضىآالت!نؤفيضتنآلترؤفؤأ

ألدينتيمؤتنالتؤتتغل!ينتتفولؤئإتكئمئفتؤتبنعملأخسمنأئكئميتنلؤ!ئم

.عؤئيدألآاقذآتحؤ،ان

(95الفرتان)سورة4-

آلرختنآلفرنجبئقىآشتؤئئصأتايريمترنيظتفماؤناؤآلأرضقآالتتؤنيظقأثف!إ

.أخي!بمبيهقشتى
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5-رفع

طءطصء
والقتز؟آالثئث!ىؤصتؤآتقرشقئأشتؤئثمترؤتهاكدكيزآل!تتئؤتزغالف!ألتةة

.(2:الرعدأ"تؤيؤننزيبهئمبلقال!تغقكغآلأتئتىئقفملئذيزالأئرنسثىطاخل!تخرى

سوئ6-

سمئغآلتممإيمتؤلفقالمأشتؤىئتمصييحاآلأزفيفيتاقكملمخىأتذىئؤإ

.،92:البقرةأ"غيم:شئؤفؤبكلسؤلز

بدعا7-

.،171:ابفرةأ"نقيكونمتابمىتقولىقاتماأئياقضى+ؤ)ذاف!زفيطؤألئممؤتتدجة

للارضان(الأرضطبقاتعلم)جيولوجيااثبتالحديثالعلمأنعلما

)1(:وكالاتي(الجويالغلافعدا)،طبقاتسبع

.(33دا،43!4لاي!43ح"هكه3ح)المائيةوالطبقةالقشرةطبقة-ا

ح"هلأ(3ول4!4حا)العلريلمانتلاطبقة2-

(51أ7ء!أ4"دهكلم3*هح!،ء!،*د!)والبايروكسينالأوليفيانطبقة3

(3!د!3+!هنأةح!م!)الانتقاليةالطبقة4-

ح"هعا(3للا4!ا،ول)السفليالمانتلطبقة5-

والنيكلالحديدطبقةوهي(3!،داهسأء53)الخارجياللبطبقة6-

المنصهرين.

الحديديةالمركزيةالكرةطبقةوهي(3ءم!ا)ء353)الداخلياللبطبقة7-

.للأرض

.(41ص-)الأرض-العبيديفائقخالد(1)
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(4)السجدةسورة5-

تاآلفرثيىغلىآشتؤئ"ثرآتاءسئؤيئئ!الماوماوآلأزضآلمثممؤت!قآلذىأدته"إ

.أتتدكرونآتلآؤلاثميغرلؤيند"ونرينتكم

(38ق)سورة6-

."لعؤبآتارؤتاضمناينيمتزطتثتايئؤتاؤالأزضقآلمئ!ئؤتؤتقذلمخايرة

(4الحديد)سورة7-

نيتيبئتاتقلزالضثنغلىأشؤىئمأتأيريمت!يئؤالآزضقأل!ئ!نؤتضققألذىئؤإ

تضثونيماؤأدته"بهتئمتاأئنؤئؤتقكزيتهآتغزفيؤتاأدتزكينتترلمؤتايهايخصخؤتايلازفي

.(بصير

بلاغيةلغويةبصيغوالارضينالسمواتخلقعمليةعزوجلاللهذكروقد

كالأتي:وهي!ايضاافعالسبعةفيمختلفة

ا-خلق

بزيهن!كقزواتدينآئزؤألنؤرلظثئقآؤتجتللاذققؤألض!ئؤقيأضققتدىآيت!ألمحثذإ

لم.ا:الانعام1"تقدلوت

فطر2-

منىتج!ؤم!خنيفآوالأزضىأالتتمؤلحىقالريللأىوخيىؤخفتأإتي

.97،:الأنعام1المثركيئ"

بنى3-

.،74:ارباتالذأ(ت!ومييونتماتابأتينتئثتقاؤألمخقصأ

قض-4

يمصئييحآلذئياآلمتممآءوفىئتاأضرهأسممآيفيوآؤشتومائنقممم!إلزممنع!ضمئفقإ

.،12:أنصدتاكحلمروأالعزيزتقديرذيكوصقظأ
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بهاتحيط،أيضا(اغلفة)طبقاتسبعمنيتألفالجويغلافهاوانكما

:()1الأعلىالىالأسفلمنوكالاتي

(ح"هدممه+3حالهواء)طبقة.ا

(ع"30،،كا!ص!3)الاوزونطبقة.2

كهحول(ء3ء"30)(دالطبقة)لاولىاالمتأينةالطبقة30

(أعح*ح"030+!"+)(افالطبقة)الثانيةالمتاينةالطبقة40

(ح*ح"50+ء+ء!)(2فالطبقة)الثالثةالمتأينةالطبقة50

30!ا(3ء"هح)الهليومغازطبقة.6

الفضاءفيبعيداالممتدةوهي(حط"30!353515ع)الهيدروجينغازطبقة.7

(الملونالملحق)راجع.الخارجي

نأبدفلا،أعلاهالمذكورةواللغويةالعلميةوالقرانيةالمعطياتهذهومن

فيهالعلميالتقدموفقكفيلوالزمان!ارضينوسبعسمواتسبعهناكيكون

السمواتحقائقمعرفةإلىوصولامعرفتهاللهماقدرالعلماءيكتشفان

.)2(اعلمواللهالسبعوالارضين

:القرآنفي(الضوئبةالسنةو)(السنة):الثالثالمثال

بالنسبةوالمجراتوالنجومالكواكببينالثاسعةالمسافاتكانتولما

التيالمسافةوهي)الضوئيةبالسنةتقاس(والأرضالسموات)للأرض

الكريمالقرآنفي(سنة)كلمةوردتفقد(كاملةسنةمدةفيالضوءيقطعها

ذكرناوكما(اعلموالثهاولغيرهالسببلهذاربماايضا)كريماتآياتسبعفي

)1(

)2(

.(62-63ص-)القرآنيةالأرضعلوممن-الريفعدنان

-95(57-)ص،(القرآنفي)العلوم:كتابناراجع،الموضوعهذاعنالتفاصبللزيادة

عليها.والحياةالسغوالأرضونالسموات
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الاتي:()5رقمالجدولوحسب(وسنين)سنةكلمةتكرارفي(001صفحة)فيسابقأ

الكريمالقر7نفي)سنة(كلمةتكرار(5)رقمجدول

الآيةرقمالسورةالآية

69البقرةسنةأنفتئغفزتؤآخذفنمتؤ؟.ا

62المائدةشةأزتيينغليهنمئخزتةف!ئةقاذ.2

74الحجتغذونيفاسنةكأقيزئكجمتذتؤمأؤإن.3

41العنكبوتسنةأل!يخيهيمققبث.4

السجدةسنةألفتيقذازةكانتؤيميي.ه

51الأحقافسنةأزتيينؤتقغأشذةتقغإذاختى.6

المعارجسنةانفتخضيينيقذازةكان.7

الضوئيةالسرعةحسابفيالقرآنيةالمعجزة

معادلةالىالتوصلالنبيحسبمنصرر.د.االفيزيائيالعالماستطاعوقد

الكونيةللسرعةالأقصىالحدحسابإلىتؤديوالقمرالأرضنظاممنرياضية

تعالى:قولهفيالكريمتينللآيتينالعلميالتفسيرمنوذلك(الضوءسرعة)

جمتذتؤقاأوان:تعالىوقوله.،ه:السجدة1"سنةآل!يقذازةكانتؤمفية

تساويالقيمةأنوجدحيث.47،:الحجأتغأون،يئاسنةكاكفزب!

الضوءسرعةنتيجةمعتمامأتتفقالنتيجةوهذه(/ثانيةكم5.297992)

وهو:باري!فيللمعاييرالدوريالمؤتمرلبيانطبقادولياالمعلنة

تحقيقفيالقرآنفيالعلميالسبقيتأكدوبذلك(ثانية/كم484.297992)

لماالكونيةالعلوممطابقةوبيانالعشرينقرنفيالبشريةعرفتهقانونأهمصحة

.()1القرآنيةالآياتذكرته

القرآنية=المحجزة)فصل،(القرآنفيالحلميوالاعجازالكون)كثابانظرالتفصيللزيادة()1
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المسطرراللهكتاببينالمحكموالتسيقالوطيدةالعلاقةلنايتبينوهكذا

الأصل(هوالقرآن)الوحيانوكيف(الكون)المنظورالهوكتاب(القرآن)

له.وتابعينالفرعهماالأنسانفيهابماوالطبيعةالكونوأنالمطلقةوالحقيقة

الثهصدق14(:الملكأائخبيز"الفطي!ؤفؤخققتنتغقئمإآلآ:تعالىقال

العظيم.

++!ي

الحربيالفكردار353-377/ص/النبيحسبمحمدمنصور(الضوئيةال!رعةحسابني

.(1991)الفاهرة/
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السابمالفحلى

كونمةثر!عةالكر"القرآة

المكرمة؟مكةإلىالصلواتفينتوجهلماذا..البعضيتساءلقد

الكعبة؟حولنطوفولماذا

الساعة؟عقرباتجاهعكسالطوافيكونولماذا

عليهنسفمشوطكلوفي؟طرافنافيالأسودالحجرمننبدأولماذا

والدعاءعلبهبالسلامالإشارةاو،استطعناإننقبلهأو،نستلمهأنونحاول

السبع.الطوافدوراتمندورةكلفي(أكبرواللهالثهبسم)

نافلة؟أوعمرةأوحجأكانسواةأشواطسبعةولماذا

هذهاتباعان:التوفيقوبالثهنقول:التساؤلاتهذهعلىوللأجابة

بغض،يالكريمرسولنابافعالواقتداءوالتزامعبادةهووتطبيقهاالمناسك

وجبلذامسلمينكونناونحن،موفوفةأمورفهذه..شيءكلعنالنظر

رسولهواوامر،قرآنهفيوجلعزاللهلأوامرومنقادينخاضعيننكونأنعلينا

رأيتمونيكماوصلوا،مناسككمعنيخذوا):د!لقوله؟سنتهفيالكريم

والفوزالنجاحأرادإذا،لقيادتهأمرآيعصيلاالذيكالجندي،إ)1(أصلي

منها.تصدرالتيوالأوامرالتعليماتيطبقانفعليه..بالمعركة

قدلناوفائدةحكمةالإلهيةالأوامرهذهوراءانيقينعلىنحن..ولكن

والنساني.سلمرواه()1
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وأرحمأعلمهووصؤرناخلقناالذيوجلعزالباريلأن؟نعرفهالاأونعرفها

.14،:الملكأآئخلإ"آلقطيفؤممؤلخقمنتحقمآلآ!:تعالىقالأنفسنامنبنا

حولنا،منالكونومع،وخلقنافطرتنامعمتناسقفهو..بشيءيأمرنافعندما

وأبطاعتنالهحاجةولا،العالمينعنغنيوجلعزالباريإن.ولمصلحتنا

الحديثفي!المصطفىقالكماولمصلحتنالنايعودالأمرو)نما،لهعبادتنا

علىكانوا،وجنكموإنسكم،وآخركمأولكمأنلو؟عبادييا):القدسي

.()1(00شيئأ.ملكيمنذلكزادما..منكمرجلقلباتقى

بالخيرتعودومنافعاسرارالعباداتهذهفيهناكيكونانبدلا:ف!ذآ

والفوائدالحكمهذهعلىالتعرفمنبأسولا،والمجتمعللفردوالفائدة

نإحيثوالحياةوالانسانالكونمعفيهاالموجودةالتوافقيةوالإشارات

:للحياةكاملآمنهاجألكونهإضافة،كونيةشريعةالإسلام

المكرمة؟مكةالىالصلا6فينتوجهلماذاا-

اللهف!ن:؟الحراموالمسجدالمشرفةالكعبةوسطهافيوالتي(القبلة)

قؤ!واكئئزماؤضثألزافيأنممنجدثمظروضهثقؤلأ:يقولوتعالىسبحانه

دراسةومنهاالمتعددةالدراساتاثبتتلقد144،:الفرةأ،ظتماوبرككغ

نأ:الرياضجامعةفيالمساحةهندسةقسمرئيسالدينكمالحسينالدكتور

فيتقعوهي،الأرضيةالكرةسطحعلىاليابسةمركزهيالمكرمةمكة

.(الكتابآخرفيالملونالملحق)انظر.المركز)2(

فيستانفوردجامعةمن)3(كولمانروبرتالدكتورالأستاذقاموكذلك

علىللجاذبيةالكونيةالإشعاعاتوالتقاءالأرضجذبمركزبدراسةأمريكا

.(قدسيحديث)صلمرواه(1)

.ام29/299ص/68الحدد/علوممجلة)2(

.60"ح3،ح51،ول!-3،،ولهآه4لاولألأح33ألا،-لأ3ول(3)

.م8991)بتصرف(مدمجقرصالطبيعةالعلوم(الخالدةالمحجزة)برنامجمن
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فوجدها.(.المغناطيسيللتجاذبالإشعاعيالتجمعمركز)الأرضسطح

مركزها(،فيالأرضجذبمركزتمثل)والتيالأرضسطحعلىنقطةفيتلتقي

المكرمةامكةأنهاوجد..المنطقةلهذهالجغرافيالموقعمعرفةأرادوعندما

المشرفة:والكعبةالحرامالمسجدوسطهافيالتيالمكرمةمكة:ف!ذن

الأشعةوتجمعالتقاءنقطةوكذلك،اولآ(اليابسة)السبعالقاراتمركزهي

كتابهمحكمفيوجلعزالباريوصفهالذلك،ثانيأالمغناطيسيةالتجاذبية

قولهفيوذلك،وأساسهوقلبهوسطههو:الشيءوأم،(القرىأم):بأنها

لاتجئجتينوئلىزخؤقاؤتنآلفزئأتمثئعلىزغركي!ابمقزلذإأؤجئآيهذيبق!:لىتعا

لم.7:الثورىأ"ألمتعيرفيوفريقلخئةقفريقفيه!شب

المسجدفيالمشرفةالكعبةتكونأنالإلهيةالحكمةاقتضتوهكذا

،مكانكلفيالمسلمينقبلةتكونوأن،للناسوضعبيتأولالحرام

الإسلاميةالأمةووصف،(القرىأم):الكريمالقرآنعليهاأطلقولذلك

ئتهدآةب!ولؤاوشالاأتةؤكدئدجمنتبهغ!:تعالىتولهني(الوسطالأمةب)

.،431:البفرةأأثمييدأجمبمآلرسئولمؤتكؤألئاشكأ

(شيءكلفيوسط)الوسطالإسلامأمةأن:الكثيرةذلكمعانيومن

مركزوهي-الأرض-البابسةومركزوسطهوالتي(القرىأم)النتتجه

..الأرضيةللجاذبيةالمغناطيسيةالأشعةتجمعمركزهيكماالروحيالجذب

والتوحد.التوحيدأمةفهي

منوكلالمكرمةمكةفيالعتيقلبيتهوتعالىسبحانهاللهوفرفقدوكذلك)

الزلازلمنحمايةوالزمانالدهورمداروعلىوالمعتمرينالحجيجمنيقصده

منطقة(الخصيبالوادي)العراقوسهلالحجازمنطقةفجعلوالبراكين

توصلماوح!سبالجيولوجيةالناحيةفمن!والبراكينالزلازلفيهايحصللا

علىتطفوالمنطقةهذهف!نوالزلازل(الأرضطبقات)الجبولوجياعلماءاليه

،الزلازللحصرلتسمحلاالداخليةوحرارتها،تحتهاحراريإرتفاعأفضل
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يشكلوهذا!خريأوليسوطمويأرمليأجيولوجيأيعتبرالمنطقةسطحأنكما

نأكما.الزلازلحصولفيمنع(الاهتزازيةللأجهاداتبالمخمد)يسمىما

والتيالسنةايامطوالتقريباثابتوطقسمناخيبمستوىيتميزجغرافيأالمكان

طيلةالإحرامملابسلبسيجعلمماالشتاءفيحتىحارةتكونمجملهافي

للحجاجعائقأيشكلولاحراوبردمنلاحرجأيشكلولا.يسيرآالسنة

.()1(عميقفجكلمنيأتونالذين

الساعة؟عقارباتجاهوبعكسالكعبةحولنطوفولماذا2-

إلىالذرةمنالكونانحيث؟جميعأالكونلحركةواتفاقاشارةنفيه

.الاتجاهبهذايدورالمجرة

،النواةحوليدورفالإلكترون؟شيكلتشملكونيةظاهرةوالدوران

والشموس،شموسهاحولتدوروالكواكب،كواكبهاحولتدوروالأقمار

تدوروكلها،مساراتهافيتدوروالطاقة،مجزاتهامركزحولتدوروالنجوم

الكعبةحولالحجيجيطوفكما(الساعةعقاربعكس):واحدباتجاه

؟(الكعبةحولالطوافحالةفيكماانقيةبصورةاليهاالنظرحالةفيوذلك)

الواحداللهسنةوالطواف،كفهالكونعليهااللهفطرالتيللظاهرةرمزإنها

ي!:تعالىوقال،0،4:أبى"!ئبكلئقتؤنيؤكل!الكونهذافيلأحدا

.،2:الرعدأ"ئسمئى؟جلتخري

أركانأحدفيهوالذيالأسودالحجرمنبالطوافالشروعولماذا3

:؟الأربعالكعبة

ف!ن؟(ا!4طحءاهولأالأسودالثقبإلىإشارة(أعلموالله)يكونقدفهذا

مناكثرالآنلحدمنهاالمعروف)الكونفيالموجودةالمجراتمنمجرةكل

.(م5002)بيروت-الحليةاليهبدار(بتصرف)99ص،الأرض-الحبيدىخالد(1)
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تبقىف!نها.السوداء.للثقوبالهائلةالجذبقوةبواسطةولكن،المركز

اللهيرثأنإلى،ثابتدقيقنظامفي،تميدولالاتحيدسيرهابخطملتزمة

مرنبطةحياتهمتكونبانللمسلمينعظيممغزئذلكوفي،عليهاومنالأرض

.!أعمالهمجميعفيبالنظامويلتزمون،بدينهم

:؟الأسودالحجرنقبلولماذا4-

عنهاللهرضيالخطاببنعمرسيدناقالكماينفعولايضرلاحجروهو

اللهرسولرايتاننيولولاتنفعولاتضرلاحجرانك):بقولهخاطبهحينما

.()1(قتلتكما..يقبلك

الله!رسولبينالاتصالذلكفيتكمنالتقبيلهذافيالحكمةولعل

وكياني،وقلبيوروحيعاطفياتصال،خاصنوعمناتصالفهو،وأمته

الاتصالبمثابةهذاليكونالأسودالحجرقئلوالسلامالصلاةعليهوكأنه

رأيتأنيلودمددت":القائلهوأليس،أمتهوبينبينهوالحسيالمادي

نأيعدونالذينالدينوأعداءالمستشرقينبعضروىهذاوفي،!أحبابي

منالحكمةيعلمونلاوهم،الإسلامفيالوثنيةبقايامنالأسودالحجرتقبيل

والذين،بهوآمنوايروهولميراهملمالذينلأحبابهيك!النبيحبوهيذلك

ثمطوبىثم،بيوآمنرآنيلمنطوبى):لقولهأسلفناكمابعدهمنسيأتون

،!إخوانيرأيتلووددت):يئ!وقوله،")2(يرنيولمبيآمنلمنطوبى

ولكن،اصحابيأنتملاا:؟قال؟االثهرسولياإخوانكأولسنا:قالوا

فالصحابة.إ)3(.يرونيولمبيويؤمنون،بعديمنيأتونالذينإخواني

ويسمعون،ويعانقونهويصافحونهيف!الرسوليرونكانواعليهماللهرضوان

والحاكم،،،المطولات)فيالقطانالحسنوأبو،،مكةفضائل،فيالجنديأخرجه()1

.،الايمانشحب)فيوالهقي

."صحيحهأفيحبانوابن،منده"نيأحمدالإمامأخرجه)2(

يعلى.وأبو،أحمدالامامروا.)3(
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درب)كمجرتنانجممليارمئةمننحوعلىتحتوي-(مجرةمليار(013)

الفائقالأسودالثقبهذافيهأنوخد،معينمركزحولوتدور(التتانة

نأفرضنافلو)؟القريبةوالمجراتالضوءتبتلعكثافتهانبحيث،الكثافة

-المضربكرةبحجمستكونكتلتهاف!ن..أسودآثقبأأصبحتالأرضيةالكرة

ويممسك،(الصغيرةالكرةلهذهوالوزنالكثافةعظمفتصرر-بونخالبنغ

قتزنيإؤكلالتفئتمنويمعنها،حولهللدورانمجرتهونجومكواكب

.04(:")1(أب!!تبولت

وهكذا،منتظمةتناسقيةحركةفيببعضهاالاصطداممنيمنعهاوكذلك

الأسودالحجرفيهاالنيالكعبةحولتطوفالأرضبقاعكلمنالحجيججموع

المدئر.الخالقعظمةنيا،متناغمةرائعةتوافقيةتناسقيةحركةفي

حولهتدوروالتي،المجراتفيالشمسيةوالمجموعاتالكواكبهذه)ن

لاأ:تعالىقولهمعومتناسقأمتوافقأدورانهايأتيإنماببعضهاتصطدمولا

معتصطدمأوتلتقيلا:اي04،:أبى"اكقمرئذيىئرآنفآتئبتئآفثمش

الشموسجميع)العامبهيراد(والقمرالشمس)بالخاصكنايةونيه،بعضها

.(إلخ...والأقماروالكواكب

ويطوفونالأسودبالحجريبدؤونف!نهم..الطواففيالحجيجفكذلك

بديعين،وتناسقنظامفيالطوافاشواطمنشوطكلفيعليهوشملمونحوله

حرلالحجيجطواففيالايقاعهذايضبطالذيهرالأسودالحجرهذاوكأن

فيوالاضطرابوالتيهالتفلتمنويمنعهمنحوهاويجذبهمالمشرفةالكعبة

ودورانحركةالمجراتمركزفيالأسودالثقبيضبطكما،الحياةهذه

وذات،متناهيةسرعفيتسيروهي،وغيرهاوالكواكبالث!مسيةالمجموعة

عنالطاردةالقوىفيالدقيقسيرهاخطمنالتفلتعلىتساعدهاهائلةكتل

فييقعوالذي(التبانةثرب)لمجرتناالرئيسيالأسودالثقبمؤخرأالفلكعلماءاكثفلقد(1)

الهاثلةاجذبهتوةمقدارفتصورضمشامنكبرمرةمليون03نحوويبلغمركزها
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كجيلالناسأفضلمنجعلهمماوهذا،الشريففمهمنعليهالمنرلالوحي

الأحداثهذهيواكبوالمفهم..بعدهممنالمؤمنونأما،متميزفريد

يطبعأن!الرسولفأراد،لهارؤيتهمعدممنبالركمبهاوآمنوا،الملموسة

لهذاومحبتهمإيمانهمعلىلهمتكريموسامبمثابةمنهمواحدكلجبينعلى

بينهمالواسطةالحجرهذاصارفكأنما،الأسودالحجرتقبيلهخلالمنالدين

الرفيع.الوسامهذاوتقليدهمالمشاعرهذهلنقل

:؟أشواطسبعةالكعبةحولالطوافولماذا5-

وبتقدير،دقيقةونظمقوانينوتسيرهتحكمه-الإنسانفيهبما-الكونإن

صلوضققإ:الفرقانسورةاولفيتعالنقال،العالمبنربمنمحكم

فيهابماوايلاحياءالمخلوقاتجميعوكذلك،:2،الفرقانأ"نقلىيرفقذر!ثئص

أفمئؤ!ئظقإ:التغابنسورةنيوتعالىسبحانهقولهفيكماالإنسان

سورةفيوقوله،3،:التغابنأ"آلمصينل!ت!صئؤفيفآخممئنؤص!ؤكا؟قئؤألازضى

:الذارياتأأتج!ونآتلآآنفمكر!فى!ئلأوتينءاتثالأرضيولى):الذاريات

.02،2-ا

بركلاموهو،والانسانوالحياةالكونمنهاجهوالكريمالقرآنكانولفا

بدلا،العالمينربخلقمنهو(الإنسانفيهبما)والكون،الأزليالعالمين

هووالكونالسابقهوالقرآنانخاضة،واحدةونظمقوانينبينهماتربطأن

والنه)السباعيالنظامهو:القوانينأوالمنظوماتهذهإحدىومن،اللاحق

الغلاف-الجووطبقات،السبعوالأرضين،السبعفالسماوات؟(اعلم

،ألوانسبعةالشمسيوالطيف،سبعالأرضوطبقات،سبع-الجوي

وعدد،-النواةحولالإلكتروناتبهاتدورالتيوهي-سبعةالذرةومدارات

كثير.وغيرها...سبعةالأسبوعأيام

وسورهآياتهترتيبفيتحكمهالمعجزالكتابهذاالكريمالقرآنوفي

تعالىاللهلقولاستنادآ-السباعيةالمنظومة-الظاهرةهذهوأحرفه،وكلماته
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،87،:الحجرأ"آتغطيتماتوآئفؤآلتتايئينس!ئفاةائتتكؤتقذ!:الحجرسورةني

وقد،أيضأالقاعدةهذهعلىتقومالتيالفاتحةسورةهي:المثانيوالسبع

هذهكانتفلفاف!ذآ،،أحرفسبعةعلىالقرآنأنزل):يالرسولقال

كماالقرآنيالمنهجبمرجب،الكونبموجبهاخلقالتيالنظمإحدىالقاعدة

منهاوالتيالظاهرةهذهمعمتناسقةالعباداتبعضجاءتنقد.سابقأ.قلنا

التناسقهذاعلىمثالآلتكون-اعلموالله-(اشراط)1سبعةالبيتحرلالطواف

فطرتهمعمنسجمةالعباداتهذهولتكون،والإنسانالكونخلقفيالبديع

فطرآثتىآفهإفظرت:الرومسورةنيتعالىقال،الكونيةالنواميسومع

لاأقآيم!آتحثزولبهنئآتقئصآلةيفدنفآلئةلطققذيل،علئهأآلئاس

العظيم.اللهصدق..3،:الرومأ"يغالون

"+

الوتر،يحبوترتحالناللهان):القدرليلةعنصثلعندماعنهمااللهرضعاصابنقال)1(

صبحا،سماواتفوقناوجعل،صغمنالان!مانوخلق،سغعلىتدورالدنياأيامفجعل

عنالأقربيننكاحعنكتابهفيونهى،صبحأالمثانيمنوأعطى،صبحأأرضينتحتناوخلق

وطاف،صبععلىأجحادنامنال!جودفيونقع،سغعلىكتابهفيالميراثوئم،صغ

لاقامة؟جعأالجمارورس،صبمأوالمروةالصفاوبين،جحابالكحبة!اللهرصول

.(أعلموالله.رمضانشهرمنالأواخرالسغفيفاراها..كتابهنياللهذكر

.(3578/):اليوطيللأمام،المأئورالتف!يرفيالسنثوراللر"كناب
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الفامرالفحلى

الك!فأهلىثمية

والعلميةالطببةالاشاراتأهم

القصة:منوالهدفالمقدمة

الصالحالإنسانوتكوينلإقامةحياةومنهاجعقيدةكتابالكريمالقرآن

الآخروباليوموتعالىسبحانهبالثهالإيمانمنفدئعلىالفاضلوالمجتمع

هـآفؤئملنتىتهدىآنفؤ!انهذاإن!:تعالىقال،الأخرىالإيمانأركانوبقية

.(9:لاسراءا11جميزاآض!!لمئمآنآلضيخمئئتتر!لدينآات!ؤميبنتيئتثر

علميةإشاراتفيهاالتيالآياتمنكثيزوجلعزالثهكتابفيوردتوقد

يقربما:أي،آية(0012)علىتربو،الطبيعيةالتخصصاتمختلففي

قمنا،آية(6236)والبالغةالكريمالقرآنآياتعددمجموعمن(2%0)من

،إ)1(القرآنفيالعلوم":كتابنافيموضوعاتهاحسبوفهرستهابجمعها

تعزيزهوالعلميةبالآياتالكريمالقرآناستشهادمقاصدأهممنأنلاحظناوقد

؟أخرىمقاصدفوق-الأساسالقرآنهدف-النفوسفيالإيمانأركان

مخلوقاتهقيوجلعزالباريعظمةوإظهار،العلميوالبحثالعلمكتشجيع

جوانبأحدوتوضيح،عبادهعلىالكثيرةنعمهوبيان،فيهاصنعهودقيق

.)2(العلميالخطابفيالاعجازهوالذيالقرآنيالإعجاز

.(13ص)"القرآنفيالعلوم"الجواريومقدادالحبالجميلمحمد(1)

.(2هص)،القرآنفيالطب"الحمريورميضالحبالجميلمحمد)2(

014

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فيتهدفالكهفأهللقصةالكريمالقرآنذكرف!ن..المنطلقهذاومن

إلى:جوهرها

الفتيةلسانعلىتعالىبقوله-والألوهيةالربوبية-التوحيدعقيدةتوضيحا-

ينتذلمحؤالنؤآلأزضيىآلمئممؤتزليزثآلواققاقاكوأأفلوبالزقئؤزتظنا!:لمؤمنينا

.(41:الكهفأثمالطاأإصائفنآلقذإبهآدويه

عزقولهفيالآخرباليوموالإيمانوالنشورالبعثعقيدةد!اثباتإظهار2-

تتميلاآل!ئماعةؤأنصقآقووض!ذآثقضاتوأغقنيئأغثزتا:)و!ذلكوجل

.21،:الكهفأفيهآ"

سياقضمنالواردةوكيرهاوالاقتصاديةوالاجتماعيةالعلميةالإشاراتأما

عليهما.ودالةأعلاهللحقيقتينتابعةفهي..المهمةالقصةهذه

منالمستنبطةوالطبيةالعلميةالإشاراتأهمسنذكرالبحثهذافيونحن

العلمعصرفيالكريمالقرآنفيالعلميوالسبقللأعجازإظهارآ؟قصتهم

منكثيرآلناتفسرالمكتشفةالكونونواميسالعلمحقائقبدأتفقد؟والمعرفة

وبيانمعانيهفهمفيوتخدمنا،كنزوهعنلناوتكشف،الكونيةالقرآنإشارات

قتم):تعالىقال،علمأشيءبكلأحاطالذيوجلعزاللهكلاموأنهصدقه

.،6:لفرقاناأ"زجيماغفؤ!تحا!إت!لأزكنؤآألمئتقؤئقنيآلمئزتفقملذىآآنرته"

الأزهرجامعةفيالعربيةاللغةبكليةالأشاذالخوليإبراهيمالدكتوريقول

علىقصصهفيعامةبصفةحريصالكريمالقرآنإن):الكهفأهلقصةعن

التيالتفاصيلمنوغيرهاالأعداداوالأماكنأوالأشخاصعلىالنصعدم

إلىيشيرهذاومع،يريدهلماوالسياقبالمغزىيتصلفيمالهاضرورةلا

القرآنيقصدكأنما؟كثيرةحقائقخلالهامنيكتثمفأنالمدققيستطيعقرائن

.(()1حينبعدحينأللناسيجليهاآياتمنخفيةكنوزآنصوصهتحميلبذلك

.(13.ص)،الكبرىالقرآنيةالمحجزةوظهورالكهفأهل"ظبيانتيسيرمحمد(1)
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القصة:أحداثومكانزمان

من(92!لأ)الآياتفيالكريمالقرآنفيالكهفاصحابقصةوردت

اليهودادبياتفيومختلفةمشوشةبصورةذكرهاوردوقد،الكهفسورة

كايةوفيدقيقنحوعلىأوجزهاالكريمالقرآنانغير،واليونانوالنصارى

حقائقها.إظهارفيالوضوح

ةامنو(يتيةاكئ!!أئتيشأهمغقيكتقفىئخقأ:لأحداثهاحسمأتعالىقال

.،13:الكهفأأممهىئهضؤنربزئيالز

الوثنيالرومانيالملكعهدفيالأرجحعلىفهو..القصةهذهزماناما)

.(ام89-17)بينماحكمالذي(تراجان)

المؤمنالملكعهدفيسنةثلاثمائةمدةالعميقنومهمبعدالفتيةاستيقظ

الفاصلةتكونوبذلك،(م445-.80)منحكمالذي(الثانيثيودوسيس)

بقولهالكريمالقرآنأشاركماشمسيةقرونثلاثةحدودفيبينهماالزمنية

لم.52:الكهفأديتعاأؤآزق!دوأليمينب%يأئؤثقتتهمالضيئؤجمثوأ):لىتعا

عاصمةكانتالتيحاليأعمان-فيلادلفيامدينةفيفهو..الحادثةمكاناما

وهذا،الشامبلادمعظمتضمالتيالرومانيةالإمبراطوريةمنالجنوبيالجزء

.(()1والمعاصرينالقدماءالمسلمينوالمفسرينالمؤرخبنمعظميؤكدهما

واللجوءبدينهمالهربوآثرواباللهآمنراالذينالفتبةهؤلاءقصةتفاصيلأما

لشيوعها.التفاسبركتبفيإليهاالرجوعفيمكن..موحشكهفالى

القرآنيةالمعجزةهذهبيانفيوالعلميةالطبيةالاشاراتأهمادناهوسنذكر

.المتجددة

عه!ة!ي

)أللول(6)العددالاصلاممنارمجله،،عماننيالرج!بأكهفالمؤمنحدر)1(

.(38-42()ص/9991
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المتنب!ةوالطمىالطبضا،!ظرأتأمم

الك!فأملىتمهمى

العامة:العلميةالاشارات:اولآ

ثانيأ:التفاصيلثمأولآالقصةملخصببانفيالبليغالعلميالأسلوبا-

ذكرتالقصةبهاتبدأالتي(9-12)السورةمنالأولنالأربعالآياتان

الأربعالآياتفيالتفاصيلذكرتثم،-الموجز-الأحداثوخلاصةمجمل

تعالى:بقولهالموجزفيرقودهممدةذكربدليل(2ا!لأ3)التاليةعشرة

.،11:الكهفأغد؟اأيميب%آلكقضفياذايالتمقضرشاشأ

بقولهقصتهممنآيةآخرفيالتفصيلفيذلكبعدالمدةهذهبينثم

.(52:الكهفأ"ييمنب%يأتؤثقتكفمالزنيؤتبثوأأ:لىتعا

مخلوقاته:فيومحجائبهالهآباتاظهار2-

الكهفأصحابآيةعنعجبأتقللاانهاحيثبهابالتفكرأمرتعالىفالثه

آضخميآنحميمئتآ!)تعالىلقوله،خارقةكونهامنبالرغم،والرقيم

الكونهذاصفحاتفيف!ن؟9(:الكهفأ"ةاتنتاتخطمقكألؤأؤآلرييرأنمقض

الآيةلهذهتفسيرهفيكثيرابنذكروقد،قصتهميفوقماالعجائبمن

السماواتخلقف!ن؟وسلطانناتدرتنافيعجيبأأمرهمليسأي):نصهما

منذلكوغيروالكواكبوالقمروتسخيروالنهارالليلواختلافوالأرض

يعجزهولاقادريشاءماعلىوأنه،تعالىالثهقدرةعلىالدالةالعظيمةالآيات
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.()1(الكهفأصحابأخبارمنأعجب..شيء

علىقصتهمد!ان):السيافهذاضمن(الظلال)تفسيرصاحبويقول

وفيالعجائبمنالكونهذاصفحاتوني،الثهآياتبأعجبليستغرابتها

.()2(قصتهميفوقماالغرائبمنثناباه

العلمي:بالدليلالمطالبة3-

الخالقوجودعلىالعقليةوالبراهينالعلميةبالأدلةزاخرالكريمالقرآن

المشركينأنحينوفي،الإيمانأركانوببقيةلهشريكلاوحدهبهوالايمان

قال،دعواهمصدقعلىالواضجةالعلميةالأدلةلهمليسوالملحدين

بل!يسئلطييلمخالصبخلؤلتلولاوت"آيهةينآتخذواخؤلاءقؤئتاأ:تعالى

هوالدليل:البينوالسلطان.،15:الكهفأكر،1آدت!غلىآفزىيتينآطقمفتق

.الواضحانوالبرهان

:والمفيدةالأساسيةالأمورعلىوالأبحاثالمناقشاتفيالأهتمام4-

النافعة،العمليةالأمورعلىالتركيزإلىدائمأالكريمالقرآنيوجهنا

مفيد؟عملعليهايترتبولاتنفعلاوالتيالنظريةالأمورعنبالابتعادويوصي

عر2"طالرالميخيين2قلآتتاأ:تعالئقولهفيأسمائهمأوالكهفأصحابكعدد

.،22:لكهفاأأاأخهيثهزييهرقئمتفمئؤلا

+8

.(71-372/)،المظيمالقرآنتفسيرهكثيرابن()1

.(585/)،القرآنظلالفىاقطبصيد)2(
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الطبية:الإشارات:ثانيآ

دونمنالطويلةالمدةهذهوصحيةهادئةبصورةالكهفأصحابينامكي

يصبحولكي،موحشاالمكانهذايكونلاوكي،والضررللأذىتعرضهم

لهميحققماالأسبابمنوجلعزالباريلهموفرفقد..لمعيشتهممناسبأ

أتريهريقت!زئقيئزخمتإءينزلكمتنئئزلنمآكفضاذاف!ئ!!:لئتعالقا،ذلك

الآية:لهذهتفسيرهفيقطبسيديقول،16،:الكهفأيزققاأ

الذينالفتيةفهؤلاء؟المؤمنةالقلوبشأنفيالعجبينكشفوهنا)

زينةمنويتجردون،اهلهمويفارقون،ديارهمويهجرون،قومهميعتزلون

الخشنالضبقالكهفإلىياوونالذينهؤلاء..الحياةومتاعالأرض

فسيحةظليلةالرحمةهذهويحسوناللهرحمةيستروحونهؤلاء،المظلم

السعةظلالتلقيإينشر،:ولفظةزضتيماء"ينزنبهئمإتن!ثزثنم:ممتدة

فيهتنتشر،وسيعرحيبفسيحفضاءالكهفف!ذا،والانفساحوالبحبوحة

.والرخاءواللينبالرفقوتشملهم،ظلالهاوتمتد،وشعخيوطها،الرحمة

الوحشةوإن،لترقالصلدةالجدرانوإن،لتنزاحالضيقةالحدودان

.()1(والاتفاقوالراحةوالرفقالرحمةف!ذا،لتشفالموغلة

وتعالىسبحانهاللهلهموفرهاالتيالأسبابهذهمنبعضأأدناهوسنذكر

ومنها:،الطويلرقودهممدةعليهمللمحافظة

السمع:حاسةنعطبلا-

فضرشاة:تعالىقولهنيوذلك،النائميوقظالخارجيالصوتإنحيث

.،11:الكهفأغد؟ا(يمنب%لكقضآفييالنما"إةغلى

عندهمالسمعحاسةعطلنا:أي؟والمنعالتعطيلبمعنى:هناوالضرب

.(586/)،القرآنظلالفي)تطبيد()1
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نأذلك؟الثامنالقحفيبالعصبوالمرتبطةالأذنفيوالموجودة،مؤقتأ

تعملالتيالأخرىالحواسبينمنالوحيدةالحاسةهيالأذنفيالسمعحاسة

الخارجي.بمحيطهالإنسانوتربط،الأحوالكافةفيمستمرةبصورة

الشبكي:الم!شطالجهازتعطيل2-

ول3،ءول4اول!ء""ة،ولا8،ول،،ا4!!أول!3لا3،ءول(ولولول3)

يرتبطوالذي،!ا،3!(5)ولحأالدماغجأعفيموجودالجهازهذاإن

لهالعصبهذاأنذلك؟(التوازنفرع)ايضأالثامنالقحفيبالعصب

:قسمان

.(كلةعا"ءهح)ح+!!لسمعاعنمسؤول:لأولا

وخارجيأداخليأالجسمفيالتوازنعنمسؤول:والثاني

.7(ع34الا"اكلة)ح+ء!

فضربنا):يقلولم"آذانهمعلىأفضربنا:وجلعزالباريقالولذلك

المهمالجهازوهذا،معأللقسمينحصلالتعطيلإن:أي،(سمعهمعلى

المختلفةالجسمأجهزةفعالياتوتنشيطوالوعياليقظةحالةعنايضأمسؤول

الإنسانيدخل..نخديرهأوتعطيلهحالةوفي،جميعأبالمحفزاتوالاحساس

حالةفيكما؟جسمهوحرارة،الحيويةفعالياتهجميعوتقل،العميقالنومفي

سباتأأنومكمأوجعلنا:تعالىقال،الخارجيالعالمعنوالانقطاعالسبات

المغشياوالميتهو:والمسبوت،والراحةالنومهو:والسبات8(؟الباأ

.(412ص)،الصحاحمختار)انظرعليه

ياتي:ماذلكعنفنتج

الطاقة،استهلاكمنالأدنىالحدفيتعملحيةاجهزتهمعلىالمحافظة-ا

دائرةبقيتأنهاالا،كهفهمداخللهمبالنسبةالزمنعقاربحركةفتوقفت

عنفتتوقفواطئةحرارةدرجاتفيتحفظالتيوالأنسجةكالخلايا)خارجه
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!!أ!ول)لهمبالنسبةبالعمروالتقادمالجسديالنموفترقف..(حيةوهيالنمو

هذهفيان،تسعأ"أوازدادوا:تعالىقولهفيالمفسربنبعضويرى

هوالمضمرانالمشهورفمن؟اكثرأوبوجهينتفسيرهيمكنإضمارآالعبارة

:المقدرالمعنىإن:أي؟الكهففينيهمكثواالذيالزمنعلىيدللفظ

.(سنينتسعلبثوازدادوا)

؟الساعاتأوالأسابيعأوبالشهورالزيادةهذهتكونأنأيضأويحتمل

ثلاث:لاحقأ-سيأتي-كمابذلكالمرادإن:قالواالمفسرينجمهورانعلمأ

قمرية.سنينوتسعمئةوثلاث،شمسيةسنةمثة

العمر؟فيازدادوامامقدارعلىيدللفظهوالمضمريكونأنويجوز)

نائمين،فيهلبثواالذيالزمنيطابقفلمتوقففيهحصلأجسادهمعمرلأن

يخىتسعأوازدادوا):أعلمواللهالحالةهذهفيالمضمرتقديرويكون

ثيتمزصنمنئهنمفاذقآبلة:تعالىقولهبدليل،ساعاتت!معوهي(أعمارهم

.،91:الكهفأ"ئؤفىتغفىآؤئؤماتثنالؤاقا

وهذا،عليهمظاهرأثرعندهمالعمرلتقدميكنلمأنه:ذلكمعنى

نصنيهوكماإليهممسندهناالازديادلأن؟الآيةظاهرإلىأقربالتقدير

:تقديرهآخرمضمرالىمسندالازديادف!ن:الأولالتقديرفيوأما،الآية

.(()1القمريةبالسنينيحسبمنحسابفي(سنينت!معلبثوازدادوا)

الجهازبوساطةعادةالنائمتوقظوالتيالداخليةالمحفزاتتعطيل-ب

المزعجةالأحلاماوالعطشأوالجوعأوبالألمكالشعور؟أعلاهالمذكور

.(الكوابيس)

ضخمي.اتصال-العمريرمزيوميضالدكتور(1)
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وخارجيآداخليآوحمايتهاوصحيآطببأسلبمةأجسامهمعلىالمحافظة3-

منها:والتي

ؤتخ!جهخ):تعالىقولهفيكما،نومهمأثناءلهمابمستمرالتفليب-أ

تأكللئلا؟18،:الكهفأ"ألمثمماليأتؤألتيايزذاتؤنقيبهئمرقووممتمآ!اخما

فيوالجلطات،جلودهمفيالفراشتقرحاتبحدوثأجسادهمالأرض

معالجةفيحديثأالتأهيليالطببهيو!يماوهذا،والرئتينالدمريةالأوعية

.وغيرهالشللبسببالحركةيستطيعونلاالذينأوالوعيفاتديالمرضى

ومعتدلةمتوازنةبصورةالشمسلضياءالكهفوفناءأجسامهمتعرض-ب

والتعفنالرطوبةحصولمنومنعأ؟عليهاللمحافظة؟وآخرهالنهاراولفي

تعالى:قولهفيوذلك،معتمأكونهحالةفيالكهفداخل

ذاتتقزض!هثمغيتت!إذاآلتييهبذاتكفمهزترؤزصطقغتاذاآلمث!ئشؤترقى!إ

.(71:الكهفأ9ليلثئماآ

الإنسانعظامولتقوية،أولآللتطهيرطبيأمعلومهوكماضروريةوالشمس

منوغيرها،ثانيأالجلدطربقعن(7!ف!كطأ!)دفيتامينبتكوينوأنسجته

.الأخرىالكثيرةالفوائد

:أي؟،تقرضهمغربتذا11:وقيل):!تفسيرهأفيالقرطبييقول

الشمسنعطيهم:اي؟والفضةالذهبقراضةمنمأخوذ،منهايسيريصيبهم

تعالىاللهأن:ذلكفيفالآية..لأجسادهمإصلاحأ...شعاعهامناليسير

الشمسبانبساطفيهيتأذونآخركهفالىلا،صفتههذهكهفإلىآواهم

وتغيرالبلاءتطرقعنحفظهمبيان:والمقصود،النهارمعظمفيعلبهم

.(()1برداوبحروالتأذي،إليهموالألوانالأبدان

.(51/936)"القرآنلأحكامالجامع"،القرطبي(1)
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علىتساعد؟بالخارجفناءهتصلالكهفسقففيفتحةوجود-ج

مستمرةبصورةهواءهوتبديلالتهويةمنمثاليجوإلىالكهفتعريض

-المكانمنالمتسعوهي-الفجوةوجودمعالفتحةتلكطريقعنوالاضاءة

ةاتنقينذلأيةقخؤفرفيؤفئمة:تعالىقولهفيالقرآنذكرهاالنيمالكهففي

مما.،17:الكهفأثقئيدأ"قيفاتلأتحذققنبفنيلؤتفآنئفتدطؤآلتةتهدتنآلت!

مناسبألهم.المكانهذاجعل

جدآغريبةحالةفيوجعلهم،عليهمالرهبةب!لقاء:الخارجيةالحماية-د

كالأيقاظالناظريراهمإذ؟ولابالأحياءبالموتىلاهم،مألوفةوغير

..عليهميطلعمنأنبحيثلاحقأ-سيأتيكما-يستيقظونولا،يتقلبون

فيدورالكهففناءبابفيالكلبلوجودوكان،مشهدهممنهلعأيهرب

تيىيآلو!يذءزاغيمتنطؤءطبهص!:تعالىقولهفي-يحرسهمكأنه-حمايتهم

.،81:الكهفأرتجا،يفئمؤتميثتيرا،يئهضتؤتيتغييهئمآطقفت

الأصواتمنكحمايةاعلاهذكرناكمالديهمالسمعحاسةت!عطيلإلىإضافة

الخارجية.

تعالى:قولهففي:منهاالرهبةوإلقاءلأعينهمتعالىحمايتههـ-

؟جدآدقيقةعلميةإشاراتفيه.18،:الكهفأ(رقود(!اخماوممثموتخصمبهتمإ

طبيأ:ثبتفقد

متعددةمرضيةولأسبابالدوامعلىمنفتحةكونهاحالةفيالعينأن-أ

يؤديمما،الغربيةوالأجسامالجراثيمفتدخلها،الخارجيةللمؤثراتتتعرض

،(ساح!44153"هأحلاا)وعتمتها-العينمقدمة-القرنيةتقرحاتحدوثإلى

البصر.حاسةفقدان..وبالتالي

إلىذلكيؤديالدوامعلىمنغلقةكونهاحالةنيالعينف!نوكذلك-ب

قيامهامنالعينيمنعالذيللضوءتعرضهبعدمالبصريالعصبضمور
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نأ(الفسلجةعلم)الأعضاءوظائفعلمفيالمعروفمنإنهإذ؟بوظيفتها

التدريجيوالموتبالضموريصابأجهزتهاوالإنسانأعضاءمنكانعضراي

.(أ"3دا3ح!ط"ه"دأول)بوظيفتهللقيامالأسبابلهتهيألمإن

يصابونالمظلمةالأماكنفيطويلةلفتراتالمسجونينأنذلكودليل

بالعمى.

وتتحركترمشالإنسانأجفانف!ن..(اليقظة)الطبيعيةالحالةفيأما-ج

السائلتفرزالتيالدمعيةالغددتعينها،العينمقلةعلىاراديةلادوريةبصورة

الخارجبةالمؤثراتمنعليهاويحافظالعينيغسلالذي،النقيالدمعي

العين.سلامةعلىتحافظالمركبةالعمليةفهذه..الضارة

التلفمنوجلودهمأجسادهمعلىحافظالذيوتعالىسبحانهفالثه

هو.سابقأ.ذكرناكماالشمسلضوءالناسبالتعرضمعالمستمربالتقلب

محكمفيقالفقد!العمىمنالعلميةالطريقةبهذهعبونهمحفظالذينفسه

وهمأمواتأوتحسبهم):يقلولمرقود"وهمأيقاظأإوتحسبهم:كتابه

هذافييكونوقد،أجفانهمرمشحركةاليقظةعلاماتأحدلأن؟(رقود

علئهتمآطلضتثو!:قولهفيمنظرهممنالرهبةإلقاءفيالسر-أعلمواللهايضأ-

الغريبالوضعفهذا..18،:الكهفأ،رضايئهئمؤتميئتيرارايتهضتؤقيت

طبيعيةنومةبنائمينولابمستيقظينولابموتىليسواكونهمحيالالمألوفوغير

الناظرجعلتالتيهي-أعلموالله-الهيئةهذه.-.عينهترمشلاالنائملأن-

بسببمنهمالفراروليس،منظرهممنرعبأقلبهويمتلىء،فزعأيهربإليه

فيالقرطبييقولكمابعيدوهذا،شكلهموتغيروأظافيرهمشعورهمطول

وايومالبثنا:لبعضبعضهمقال:استيقظوالمالأنهما:نصهمااتفسيره)

والصحيح..بحالهاكانتوأظفارهمشعورهمأنعلىهذاودل،يومبعض

لهملتكونعليهانامواالتيالحالةلهمحفظوجلعزالثهان؟أمرهمفي

مناللهوأيقظهم...صفةتغيرولم،ثوبلهميبلفلم...آيةفيهمولغيرهم
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.(()1وأحوالهمثيابهمفيهيئاتهممنعليهكانواماعلىنومهم

الحمايةأسبابكلالكهفلأهلهيأتعالىاللهأن:الفولوخلا!ة

حانيةوكأنهامتوازنةبصورةكهفهمتدخلالشمسجعلفقد؟والطبيةالطبيعية

التلف،منفحفظهاأجسادهموقلب،والمساءالصباحفيترعاهمعليهم

أعينهموجعل،والخارجيةالداخليةبالمحفزاتالتأثرعنحواسهموعطل

الكهفهواءلتغييرفتحةالكهففوقوجعل،العمىمنعليهافحانظترمش

مماذلكوغير...عليهمأحددخولمنكذلكوحماهم،متواصلةبصورة

مستقبلآ.العلمعنهيكشفوقدتعالىاللهإلايعلمهلا

تجريبي:حيوانالكلب4-

احتماليةإشارةذلكوفي،الكهفأصحاباحوالنفسالكلبعلىجرت

القيامحالةفيتجريبيكنموذجعليهالعلميةالتجاربلإجراءيصلحأنهإلى

الدماغفيالشبكيالمنشطالجهازعلىكالتجارب،مستقبلآطبيةبأبحاث

مثلآ.

بخصوصالإسلامقبلوردتالتيالأخبارفييردلمالكلبذكرأنعلمأ

المذكورللسببربما،بذكرهالكريمالقرآنتفردوقد،الكهفأصحابقصة

الكهفأصحاببواسطتهانامالتيالطريقةمعرفةإلىللتوصلوذلكأعلاه

الطويلتينالترقيدأوالتخديروسائلمنجديدةكوسيلة،المدةهذهطوال

.بمرادهأعلموالله!الأمراضبعضلعلاج

!ي!يه

.(373-01/374)،القرآنلأحكامالجامعاالقرطبي(1)
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والجغرافية:الفلكبةالإشارات:ثالثآ

قرية)عمانمدينةجنوبالأرإنفيالكهفيقع:الجغرافيالموقعا-

وخط،شمالآدرجة(32)حواليعرضخطعلى(كم7)بنحو(الرفيم

الموقعوهو،الجنوبإلىمتجهةبابهوفتحة،شرقأ(36)نحوطول

ودرجة،الجولأحوالبالنسبةالمكانذلكفيالمثاليوالمناخيالجغرافي

العواملمنوغيرها،الأربعةالفصولخلاللثمسالتعرضوكمية،الحرارة

الصحيةالنواحيجميعمنمناسبأمرفقأالمكانهذاأصبحبحيثالأخرى

ت!قلقيئزخميإءينزلبهمتنئزت!آتحففإذاف!ف!!:تعالىلقوله،والطبيعية

.،61:الكهفأ"ايرققاأئريهرين

خلالمنالكيلانيناظمالجيولوجيالمهندسيؤكد:الكهفتربة2-

تساعدانأنهماعلى:الرتيمومنطقةالكهفأرضلتربةالمختبريةفحوصاته

الكاربوهايدراتمنتتكونالتربةهذهإن):ويذكر،الجسمصيانةعلى

المشبعةوالحيواناتالنباتاتحفرياتإلىإضافة،والمغنيسيوموالكالسيوم

.الراديومبأملاخ

منوالتي،المشعةوالثوريوماليورانيوممعادنفيتوجدالموادوهذه

منالأنواعوهذه،(غاماو)(بيتاو)(الفا)أشعةإنتاج:خصائصهما

وتحول،عليهاوالمحافظةوالنباتاتاللحومتعقيمفيكبيرتأثيرذاتالأشعة

تفسخها.دون

الشمسأشعةومعها-يكونربماوأملاحهابعناصرهاالتربةمنالنوعوهذا

نأدونقرونثلاثةمنأكثرالإيمانفتيةأجسادحفظتالتيالوسيلة-المتناوبة

منجزءهيالعواملهذهأنشكولا،والتربةالهواءعواملفيهمتؤثر

.(()1الإلهيل!عجاز-العلميةاو-الظاهريةالوسائل

.(3،ص)الإسلاممنارمجلةالمؤمنحيدر(1)
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سنة(003)الكهففيرقودهممدةكانت:والقمريةالشمسيةالسنة3-

يومأ(11)هوبينهماالفرقإنإذ؟قمريةسنة(903):وتعادل،شمسية

سنوات(9)ليكونالفرقيتراكمشمسيةسنة(003)ولمدةالواحدةللسنة

تممالزثقثفيؤتبثوأ!:تعالىتولهفيوذلك،تمريةسنة(903)فتصبح

التقوبمينالىإشارةهذاوفي،25(:الكهفأديتحا(2وأاذؤآزلمينب%مأتؤ

قديمأالمفسرينمعظمذكرهكما-والهجريالميلادي-والقمريالث!مسي

.(69صفحةوالقمريةالشمسبةالسنة-الفلكيةالعلومفصلراجع)وحديثأ

قولهفييرىالمفسرينبعضف!ن147(صفحة)فيسابقأذكرناوكما

أكثر.أوبوجهينتفسيرهيمكنإضمارآتسعأ"إوازدادوا:تعالى

:(العدديالإعجاز)الحسابيةالاشارات:رابعآ

الحقيقي:عددهمبيانا-

؟(7)هوعددهمأنعنهماالنهرضيعباسابنوأولهمالعلماءاستنبط

منوذلك،()1(سبعةوكانوا،اللهاستثناهمالذينالقلبلمنأنا):قالحيث

زتخاسماصث!غئمءطئئئته!ةؤتفولوتممئفززأبففضثقئةسمتفوئو!!:تعالىقوده

قيل،الأتغقئفنمتاييذيهمأتمت!ترتجائتمؤتايئئئس!تغةقتفوئوئيآتغتمب

:خلالمنالاستنباطهذاتموقد.22،:الكهفأ

وثامنهمسبعةويقولونة:تعالنقولهفيالابتداء(واو)حرفلوجود-أ

.")2(الكشاف)تفسيرهفيالزمخشريقررهكماأكلبهم

)وثامنهمأ:تعالىقولهفي(الواو)أنهو:التفسيرهذاوتوضيح

أنه:ذلكومعنى،العربكلامفيجدآكثيروهوللابتداءتكونأنيجوز

.(15/227)،المنيراتفسير)الزحيليوهبة(1)

ننسه.المصدر2()
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وهذه،أسبعة)ويقولون:تعالىقولهعلىالقراءةفيالوقفةتنويانيجوز

فلما،وجلعزاللهقولأنهعلى"كلبهمأوثامنهمتقرأثم.لقولهمحكاية

سبعة.كونهمتصديقبذلكغيتم..كلبهمثامنهمأنوجلعزاللهأقر

قولهفياستيقاظهعبعدالكهفأصحاببينجرت.التيالمحاورة-ب

يثناقالؤأيثمزصنميئغنمتآبلتاذبتتهئملؤأيتت!م!آةتقثتفضوتحذلكأ:تعالى

ذإهترسبؤيىقكتمآصد!مخمآتجشآالشضبماأغقرزئبهئمقالوأيوئرآؤلغفىيوتا

ينميثتيرنؤلاؤيختقفئتةبرز2قائآيتمكلعاصماآجمقآكآئئتمظرآئتديتز

الجمعأقلوإن،مرتينوردتأقالوا،كلمةانحيث.91،:الكهفأ(ضدا"

تعالى:قولهفيواحدهوالأولوالقائل،الأصوليينقوليأحدفيثلاثةهو

سبعة.المجموعفأصبح..،منهمقائلإقال

بقصتهم:المتعلقةوالكلماتالآيات2-عدد

واللافت،المصحفترتيبفي(18)رقمالسورةهيالكهفسورةإن

هوجميعأكلماتهاوعدد،أيضأآية(18)هوالقصةآياتعددأن:للانتباه

؟(7*48=336)ف!ن(7)العددمضاعفاتمنهوالذيكلمة336()

القصة-خلاصةالمرجز-تمثلوالتيقصتهممنالأولىالأربعالآياتأنعلمأ

نإحيثأيضأ(7)العددمضاعفاتمنوهوكلمة(42)هوسابقأذكرناكما

والبالغالقصةتفصيلكلماتعددشغيمثلالعددوهذا،(7*6-42)

.(492:42=7)إنإذ؟كلمة(492)

بيانفيأعلاهجاءكماالسباعيعددهمإلىإشارةذلكفييكرنوقد

الحقيقي.عددهم

ضربحاصلهوالقصةكلماتمجمرعيمثلالذي336()والعدد

فصولهاوعدد،(12)السنةأشهرعددتمثلوالتي(ك!4ا*27)الأعداد

.بمرادهأعلموالة.(7)الأسبوعاياموعدد(4)
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.(138صفحة)راجع.ومعجزاتهاللهآياتمعإلايظهرلامعجزرقموالسبعة

:"كهفهمفيولبثواةتعالىقولهالىبدايتهامنقصهمفيالكلمات3-عدد

"...حسبتإام:تعالىقولهمنوذلككلمة(803)عددهيبلغحيث

سنينمائةإثلاث:عبارةبعدهاتأتيثم،!كهفهم..إ.:قولهإلى

أأثلاثالكلمةأنفسنجدرتمأ!(903)تعادلوهيبيانأتسعا"وازدادوا

.)1(القصةفي(935)الكلمةهي

الآثارية:الإشارات:خامسآ

آالئماعةؤأنصآقإوقدآتتغاتوأغقتينأغثزتالكو!ظأ:تعالىاللهيقول

.1،2:الكهفأ"فيهألا!ئي

فيأولآعليهمالناسواطلععثرفقد؟(أطلعنا)تعني:إأعثرنا"وكلمة

عليهمالعثوروتجدد،أحياءوهم(الثانيثيودوشس)الصالحالملكعهد

قريةقربالأردنيةالآثارهيئةقبلمن(ام639)عامأخرىمرةكهفهموعلى

المعجزةهذهظهورليتجدد؟عمانجنوبي(كم7)بعدعلى(الرقيم)

.(581صفحةنن6رقمالشكلانظر).)2(الكبرىالقرآنية

يلي:كماوالتنقيبالحفرياتنتائجكانتحيث

إلىترجعبيزنطيةفضيةونقودوحلينقوشعلىالكهفداخلالعثورتما-

بؤيىقكنمآضدئحمخمآششآإ:تعالىلقولهمصداقأالميلاديالثالثالقرن

كانواالتي(الفضيةالعملة):هووالورق،91،:الكهفأ"آفديتزإد"هد

يحملونها.

)1(

)2(

.(7هص)،والحسابالنينعددولتعلموا)جراربام

ورفيق(الكهفأهل)العثرينالقرنفيوأثريتاريخياكتثافاعظم،ظبيانتي!يرمحمد

الكهف.أهلكهفاكت!ثاف،الدجانيرجا
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معالكلبقبروعلىفيها(العظمية)وهياكلهمقبورسبعةعلىالعثورتم2-

جمجمته.

.22،:الكهفأ"!اثتمؤتاينهخشئتعةؤتقولوت!:تعالىقال

باقيةاعمدتهتزالولا،كهفهمفوق-المعبد-المسجدعلىالعثورتم3-

آترهثمكلغقبوأالذليئأقالم:تعالىقولهفيالقرآنذكرهالذيللعيانوماثلة

.1،2:الكهفأا"ئ!باخميهمتنئنهذث

نامواالفتيةأنيعتقدالتيالكهفبداخلالتيالفجوةعلىالعثورتم4-

سقفهخلالمنبالخارجوترتبط(أمتار4*3)تقريبأمساحتهاوتبلغ،فيها

فيؤممتم!:تعالىقال،والإنارةللتهويةمنهالثرقيةالجهةمن-نمق-بفتحة

ؤييات!تحذققنيفيلوحمتآنمفتدقهؤآلتةتهدمنألئ!ةاتئقينذلأينمافخؤؤ

.،71:لكهفا1"اثيدصتي

هذاعلىتمامأتنطبقأوصافمنفيهاوردوماالكريمةالقرآنيةفالآيات)

.(الكتابآخرفيالملونالملحق)انظر.(1()كيرهدونالمكان

:أي؟21،:الكهفأ"أغثزتاغقيهئمإو!ذلأ:تعالىلقولهتأكيدوهذا

البعثصحةعلىبذلكليستدلواموقعهمفاكتشفواعليهمالناسأطلعنا

حق.القيامةيوموأن،والنشور

البلى،منالفتيةهؤلاءأجسادالقديروتعالىسبحانهاللهحفظفكما)

الأبدانشتاتيجمعأنعلىقادرف!نه..طويلرقودبعدالروحإليهاوأعاد

.()2(الحسابيومالروحإليهاويعيدورميمها

المهمة،القصةلهذهالكريمالقرآنذكرمنالأساسالمغزىهووهذا

.(35-ص)(216)-الحددالعربيمجلة-،السبحةالنياماالعمرانياللهعبد(1)

.(702ص)،الموضوعيالتفسيرفيمباحث"سلممصطفى)2(

لدفعوذلك(الروحاليهاأعاد)عبارةمنأولى(اليقظةالىاعادها)عبارةأنونرى

.ماتواأنهمتوهم
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لهذاوبرهانأتعزيزأإلا..ذكرناهاالتيالمختلفةوالعلميةالطبيةالإشاراتوما

تعالى:تال،الإيمانأركانمنالمهمالركن

لأةايتهيرآفماغةؤآن!قلىيرثئءفيقئىؤآتبماآتمؤقئفيؤآثؤألحقفؤألتةبآنلكد)

.6-7،:الحجأآلقبر"فيقنتثقثآدتةبرؤأييهاقغسب

التيالسابقةالمصادرفيالكهفاصحابقصةيراجعالذي:إنفائدة

الكريمالقرآننزولقبلوذلكاليونانيةثموالسريانيةالآراميةباللغاتذكرتهم

جورج)المؤرخذكرهماأهمهاومنبعدهوماالرابعالميلاديالقرنفي

النيام)عنوانتحتادبياتهفيقصتهموثقمناولكانالذي(الساكوري

فيكعنصر(الكلب)ذكرمنتمامأخلتالمصادرهذهجميعأنيجد(السبعة

الآيتينسياقفيمراتاربعبهواستث!هدذكرهالكريمالقرآنانبينما!قصتهم

حيثسماويووحيمطلقحقالقرآنهذاأنعلىللدلالةالسورةمنا-22(81

للرسولوأوحاهافقطالكريمالقرآنبذكرهاتفردقدالأصيلةالمعلومةهذهأن

لأنهسابقأالقصةهذهعنيسمعأويقراأويطلعلمالذيب!محمدسيدناالأمي

كماذكرهمنالسابقةالمصادرلخلوفيهاأالكلبأعنصرذكرلماكذلككانلر

يآليئ"تأهملخيكتقضىتخن)عنهموجلعزالباريلهقاللذلك.قلنا

القرآنيكونانبعدهمنولأمتهالكريمللرسولإشارةذلكوفي13،:الكهفأ

وماالعقيدةأمورفيعنهويصدرونبهيثقونالذيالوحيدمصدرهمهوالكريم

تعالى:قال.فيهوردتالتيوغيرهمالأنبياءقصصفىوكذلكبهايتعلق

يكونقد"الكلبةذكرأنعنفضلآ.501(:الاسراء1نزذ"ولآلحقآنزتتةوبآنحتئ)

طوالالفتيههؤلاءبهارقدالتيالطريقةلمعرفةتجريبيكحيوانلاستعمالهإشارة

التيالأحوالنفسعليهجرتحيث(151)صفحةفيذكرناكماالمدةهذه

بزاغي!بخيم!أؤكبهص:تعالىقولهفي(التقليب)عداماعليهمحصلت

تكؤنمنيمنعوأطرافهجلدهئغطيالذيالشعرلأن18(:الكهفأيآلو!يذ"

أعلموالله.طبيأمعلومهوكما(الفراشتقرحات)
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03ء-!.،-!،0003!."03،!ء،مم!لأ

لأء*!++"*فلا،س*!"عءى،*ير!3مور-لاررىء!!!وبرورص*ءتيابر،!!أح!و!"*!جهأ!نى!/

ء،؟س!!بر؟ءكا!؟!،-ى**ءكابرطو،ءئمير!لم*-*؟صكي21."،إ؟في:!*"!صأ!ء!*"لالمسكعلمءاء!حوص"حمى

!*لأىلئتته!:كا
ع؟-"،-33كا!**،،،لمء؟ص"؟،!-و3+!!ضإىلم-،\-3*1ص

كا"3ث!لم**،ء!-ءكا*!،؟،!"+برموو"ء!ء!/!ءش

*آككم*حبر*كم!؟3(،!

ك!!-بنى*يرت*"-!-*ء-كا3ء**،ك!مي!م!"*

"-.،-"ء*?لمور*3!+ء،"3،ارر

*!؟!كلالأ؟ح!!!ثؤ""ءيرثت!ثيمءكا!-،3كا*!ءكا،إ!3-..بر؟*
،.م!3!لا.!.أصءك!!*ءم!سد،-3 لا-عء*ل!*-3

،3مح!ع!!كي،-

كل.ير"+**."ء؟!33

ت!!-!!"*3!-!"**ر-3كا3

لى؟-ض!!ئربهسبر!كئي*ع!ك!7لأع!!ه3!ى/،"لمك!!لأ*!

3!ثم"!:33ص،:*اء"؟بر،لم!قيع

ىص!+؟كر!!هـ،*2!مميك!،الأ1؟!9،(!!!!ث!رء!لا،ه؟-،!،،!!لم

،!!3زو!!3لم؟-جمملمااسك!"ذ-لا!3"ير.-،0،لمح1،؟!/-؟
،،ال!!لا-لم!*كا7.،،؟33لا؟ع!،!؟،*ء

كأحرلأكا،!!ير*ءس!لا،لاكا!ا،!

كاءمسئ!337؟،كلرو*3*!يم!ع!!

*"ث!-،*3!،*ء734!/ء،

".-اهـءءلا!!3كا3!كاطع،لمء.

،3ور،ءي!ج!لا؟؟!3،لم-3"?ير-!.!ء؟،(!أ"

ى!*39أ،كه!ير!.سر3"!ى?ع-لمكا!!،

ير!!3ء!!لا*ى!!را**،4

سءكا!"3!!لا77ءو-كا!(كاأ!*حك!لأ!س!!!يرى

ض-33"ء،ء!!سس"*سصسء،و*عص"لم،ص

*!ءصء!ء،حووحثيء3لأ!،ء؟ع"3!كالألم!ئر،-!13

73مهـعكا.ء."!صكل!

3؟ة،*ص

،!"!3ءإ!،3ص*ءثل!-+ص3ء31عبرث!!"2*ور3!!،رر*ع!3ؤع

؟!حم!ه!!لموولم*ص!*!لم!،كا،"!روزوءء،بر!لأ3.!ءكأ،ء!/*لم

ص!!!م.!33-ءلألا!ص!!مم!*!ك!ب!ء،!ث!ئم

*،كا3!تمعءلمع!ص**ة

*2!ه"!

الذيوالرقيم(الكهف)أسحابلكهفالأماميةالواجهة")6-رقمالشكل

المسجدمنبقا+فيهويظهرمحئانجنوب)الرقيم(الرجيبق!فىا!عشف

(الملونالملحق.)رأحعمنهالعلويالقس!ممحلىالمقام
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*!اليم!"إبمو!صس!أء!*!

!ك!أ!م!أثهع!ىثىسهـمه!إث!!!جمومم!!ت!4"!*"ص

43)ا!أ9!ا!ص(!بمأ!أأ!((اله/ء!!ك!كامح!لمم

أ؟أحم!!مح!و!!إءأ"!!الأ!أ!؟كا!ث!ث!؟ير؟

أك!ءأسم*ع؟!!أياك!أ!"أع!!"؟4!!ث!*أكا4،!عصءس--"صلا!

!ثاحم!؟!!ص*!!!أ!ث!

بربر

)أهلكهفمرقعأمامللدلالةوضعتحدمنةحجر!ةلرحة-ب()6وقمالشكل

الرجيب!يةفى6391محاممحئانجنربفياكعشافهأمحبدالذي(الكهف

(الملونالملحق.)راحع)الرقيم(
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القاسمالنهحلى

المطتنب!ةوالع!ممةالعبىأ،!ظرأت

اليلاءف!مهلوهقو"مقوبةمى

المقدمة

قومذكرتدخلفهمنولايديهبينمنالباطلياتيهلاالذياللهكتابف!ن

عشرفيآية(85)مننحوفي،وعقوبتهمابتدعوهاالتيفاحشتهموذكرلوط

:أدناه(6)رقمالجدولفيكما،الكريمالقرآنمنسور

الآياتعددلآياتاالسورة

48)الآيةإلى(08)الآيةمنالأعراف

01(83)الآيةإلى(74)الآيةمنهود2

52(77)الآيةإلى(ه7)الآيةمنالحجر3

(75)الآيةإلى(74)الآيةمنالأنبياء4

51(175)الآيةإلى(561)الآيةمنالشعراء

(58)الآيةإلى(54)الآيةمنالنمل6

(35)الآيةإلى(28)الآيةمنالعنكبوت7

(138)الآيةإلى(133)الآيةمنالصافات8

(37)الآبةإلى(31)الآبةمنالذاربات9

(54)الآيةإلى(33)الآيةمنالقمر01

58المجموم
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يقؤيإ-قاذإد)ؤلوطا:بقولهتعالىاللهيصفهممثلآالأعرافسورةففي

ينشتهقآلترجالمتأتو!!إتخئمآلفقيينينىآخلأيقكاسمتقكمقاآلقخمثمةآتآلؤن

قالواآنالأقؤيال!خؤالي!اتؤماث!شتصربزلتتؤمأشصللألقم!مآدكلولف

ينىأتضأللأكأتتلآاؤأئقة7آتخيتنما!بمتظفزو!سىأتاإئفثمترتخنمينأضلجوئم

.آلمتريين"غعتةكأت!ئفف!نظزتظراغلئيمؤأتظرنا!الفيريين

ألقثخةأبخخذضهه!:ايضأحقهمفيتعالىالثهيقولالحجرسورةوفي

لأتئزلكديئإنالم!ييمجيلينجحازصخمتهغؤآتالزتاسمايتقاغيتهاقخغفآ!مشيريتن

."ئمقمؤميينلأتةلكدفي!!!ئميصلبسمبيلى!قاتهالئتؤكين

لأتةدلكقأإنللمؤمنيناللهآياتمنآيةبمجموعهالوطقومقصةإن

للمتفحصيناستنباطهايمكنكثيرةوعبرآياتعلىتحتويولكنها،لقئؤيخين"

لأتئزذلكفيان):تعالىلقوله؟الأمرفيالناظرينوالمتفكرينوالمدققين

.()1قدمكإلىقرنكمنإليكالناظرهو:والواسم،للآتؤجمينأ

المسننبطة:والعلمبةالطببةالحقائق

:الآياتهذهمنالمستنبطةوالعلميةالطبيةالحقائقبعضأدناهوسنذكر

)ما:تعالىلقوله؟نوعهمنالأولكانهذاالشنيعلوطقومعملإن1-

السيئةعاداتهممنمكتسبعملفهو.".العالمينمناحدمنبهاسبقكم

.وراثيأ.كانفلو،مارسوهمنأولكانوالأنهم؟وراثيأوليس،وطبائعهم

فهم،ذلكذكزالكريمالقرآنولكان،أيضأتمارسهالسابقةأجيالهملكانت

إلىيك!النبيأشاركماالقيامةيومإلىبهعملمنووزرعملهموززيتحملون

مثللهكتمت..بعدهبهافعمل،حسنةشئةالإسلامفيسنمن):بقولهذلك

شئةشئةا!سلامفيسنومن،شيءأجورهممنينفصنو!بهاعملمنأجر

.(343ص)،،القديرفتحمنالتفسيرزبدة1،الأشقرسليمانمحمد()1
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أوزارهممنينفصنولابهاعملمنوزرمثللهكتحت..بعدهبهافعمل

.،)1(شيء

قومعقوبةخصوصيةمنالحكمةعننتساءلأنيمكنالطبيةالناحيةومن2-

رشقات-المنضودالسجيلمنبحجارةوقصفهمسافقهمعالتهمبجعللوط

بحرقهمقامتالتي-الحارالمعدنأوالمحترقالطبنمنمتتاليةمتناسقة

أصابتبحيثوئصؤبةئهذفةأيإمسرمة":تعالىلقولهبفردهكللىاصابتهم

مكتوبئغفمةكانتإنها):التفاسيرفيجاءوكما،بنصيبمنهمشخصكل

.()2(ستقتلهالذيصاحبهااسممنهاكلعلئ

تتركولم،عقبعلىراسأقلبهاالتيالأرضأعماقفيدفنهمكانثم

فيمثلآعادلقومحدثكماالأحداثموتعفىالأرضعلىمطروحةاجسادهم

ضاوليئ"عليآغب!ازكأتهث!!زئييهاآئفؤمإنترف:الحانةسورةنيتعالىتوله

وأسيقانكانهمالأرضعلىملقاة-عادقوم-أجسادهمفكانت،7،:الحا"أ

الهزيلة.الميمةالنخلجذوع

كانوا-أعلموالله-إنه؟لوطقومعذابمنالنوعهذافيالسرهوفما

البيئةيطقرأناللهفارادخطبروبائيانتقاليجنسيبمرضمصاببنأوحاملين

للتلوثمنعأ؟يحملونهالذيومرضهمودنسهمرجسهممنالمحيطةوالمنطقة

ا،سبابعلىيعتمدالاستنباطوهذا،وكفرهمشركهممنطفرهاكما

التالية:

فيعلنيةبصورةيمارسونهلديهممألوفاأمرآالجنسيالذوذهذااصبحا-

يكم2صنافيأؤتآتو%:لهمتعالىقالكماونواديهمالعامةأماكنهم

يستترونولاتستخفونلاكانواإنهم:أي92(:العنكبوتأأآئئ!ن!ر

السلامعليهلوطسيدناالىمجيئهم:ذلكيؤكدوالذي،منهيتحزجونولا

")8/61(.ص!لمصحيح)1(1

لابق.االمصدر(2)
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عنتنثموقحةعلنيةوبصورةإتاهومطالبتهم،عندهضيوفبوجودعرفواعندما

علنيةوبصورةالمعصيةهذهبمثلبالمجاهرةاليهوصلواالذيالدنيءالمستوى

حمايةفييكونالذيللضيفمحترمينولا،العامةللآدابمراعينغير

فيالناسعليهاتعارفالتيالاعتبارتمنذلكغيرإلى..ئضيمه

العرب:هؤلاءبينومن،معتقداتهماختلافمعبهاوالتزموا،مجتمعاتهم

الأسمى.المقامعندهمللضيفكانحيث؟جاهليتهمفي

شانفيساخنأجدالآوجادلوه،فاضحبرضوحنبيهملوطقومناقشلقد

قبحعلىدلميلأعظموجدالهمنقاشهمفكان.(.الملائكة-الرسل)أضيافه

ؤثما):تعالىقولهفيالكريمالقرآنذكرهوالذي،والمعلنالشائنسلوكهم

ئهزغونقؤئلأؤتجلاة!غ!يميتؤئماخدؤقاذدزعاجمت!ؤضماقبهئ!يىةلؤ!طازئملناتبئة

ؤلاأقةبمتمؤاققزتكئمفقتتايئقنزلاءتقؤيرقاذألشيآتتغمثو!كأنؤاقلقىمنإث!

ق!تكخقيقتآيكنيتاتا!ئتلقذ!قالؤأزثييدرجلألتئ!يبمضمئنيفيئخزوفي

.77!7،:أهود"نرفىمالئغر

الصادققولعليهمصدق.علنأ.شائعأأمرهمأصبحوعندماوهكذا

فيهمفشاإلا.بها.يعلنواحتىقطقومفيالفاحشةتظهرلما:!الأمين

.(،)1مضواالذينأسلافهمفيتكنلمالتيوالأوجاعالطاعون

.(.وبائيجنسيبمرض)اصابتهمالاستنباطهذايعضدومما-ب

:أي82،:الأعرافأ"تتالفرونأنآمىائهتمقئخنمئنأخيبرمممأ:قرلهم

.يتنرهون

كانواانهم..المخالفةوبمفهوم،ملوثينكيرطاهرينلوطآلكانلقد

أ!خطيرانتقاليجنسيلمرضوحاملين،طاهرينغيرملوثين(لوطقومأي)

بينهمادارتالتيالمناقشةأثناء-لقومنهالسلامعليهلوطسيدناقالولذلك

.(9104)،الصغيرالجامع05ماجهوابن،والبزار،8المتدركأنيالححمرواه(1)
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صصى

لهذاالبديلبان-معهمالفاحشةلارتكابلهمأضيافهبتسليمإياهومطالبتهم

،النساءمن(الشرعي)الطبيعيالزواجهووالضاروالقبيحالشائنالعمل

وعن،والانحرافالث!ذوذوليس،الجنسيةالعلاتاتفيالفطرةستةواتباع

لسانه:علىوجلعرالباريقالذلك

.78،:أهود!آطقزتكئمهنشايئقئزلا!رتقؤيرقاذإ

ونبيهم،رئيسهمكانلأنه؟والعشيرةالقومبناتأيأأبناتي:قولهوفي

بناته.بمثابةقومهنساءوكل

الغريزةممارسة:أي؟لكم"أطهرأهن:قولهفي:هناوالشاهد

والصحةوالنماءوالخيرالطهرعينهوبهنالشرعيالزواجطريقعنالجنسية

عمل-الجنسيالشذوذإلىعنهالانحرافحالةوفي،والمجتمعللفردوالعافية

وفي،(للطهارةالمخالف)والمرضوالضررالتلوثهو-الزناأولوطقوم

التيالأمراضمنلوقايتهمالسلامعليهلوطسيدنامنمباشرةكيرإشارةذلك

(".+.3)الشرعيةغيرالجنسيةالممارساتطريقعنتنتقل

.ا،لا*ء3(لاا3+8لهدن!4ح4ة!.)ء43ء3

المكتسبالمناعةنقصمتلازمبمرضالمترفينالموتىدفنطريقةإن-ج

ثمتحريقمنلوطقومعلئوقغالذيالعقابنوعكبيرحدالئتشبه(الإيدز)

وبينمحيطهمفيحملوهالذيالجرثومينشرلاحتى؟الأرضاعماقفيدفن

بجميعئغد-مثلاالايدزفايروسفيكما-الجرثومهذالأن؟مجتمعاتهم

:هودسورةفيتعالىقال،وئعابوبولومنيدممنحاملهجسدإفرازات

شضحودريسيحل!ينجحآزةغقتقاؤأنالرتاكايققاضاتاغاتقاآتشتامجآةققتاإ

.هـ83(2:أهودييد،طييبآينقيؤقازتيثجمنذشمؤقة

ئختتفملؤوذ3الأصاعتاخمغتمآزم!بآ!إنآيأئديىلوطمقؤئمكذبفأ:تعالىوقال

.33-34،:الفمرأ2لم!و"

بريحأولآرماهمتعالىاللهانفنرى:)!القرطبيتفسير"نيجاءوكما
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ثم،تخطئهولاتصيبهصاحبهااسمتحملحصاةكل،الحصىتحملحاصب

بعضفوقبعضهئضذ،كثيرشديدمنضودسجيلمنبحجارةتعالىاللهرماهم

.(()1لهمعلامة؟واحدآجسدآصارحتى

وهي-لوطقومقرىتحتجناحهجبريلادخل..هلاكهمموعدجاءفلما

أدناهاإلىالأرضتخوممنفرفعها-وقتمضعوة،دادوما،عامورا،سدوم

المحترقة؟بالحجارةأتبعهم،رؤوسهمعلىنكسواثم،فيهابماالسماءمن

بهمالمحيطةالأرضفيوبائهمانتشارمنمانعأحصينأوعلاجأ،وفاقأجزاءآ

يمارسونولا،الجنسيوالشذوذالكفرفيشاكلتهمعلىليسواهموالذين

القبيحة.العادةهذه

نقصبمرضالمصابينالمرضىدفنحولالتعليماتمعبسيطةوبمقارنة

سبقترى..الدوليةالصحيةاللوائحعنالصادرة-الإيدز-المكتسبالمناعة

فالتقت،كهذهوبائيةأمراضمنالوقايةفيالحديثللطبالكريمالقرآن

وأصبح،الدوامعلىلهالمؤيدينالثهبكتابالصحيحينوالعلمالطبحقائق

هي:التعليماتوهذه،العلوممفتاحالقرآن

:(الأيدز)بمرضالموتىدفنتعليمات

.الوفاةحدوثعندالوقائيةالخدماتدائرةإبلاغا-

الأمراضبأحدالإصابةتكونعندماذويهاقبلمنالجثةدفنيجوزلا2-

العوزمتلازمةومرضالنزفيةكالحمى؟الدوليةالصحيةلفوائحالخاضعة

.-الإيدز-المكتسبالمناعي

الأوبئةشعبةإشرافوتحتالمحافظة!حةدائرةقبلمنالجثةتدفن3-

المخصصةالأماكنفيالمحافظاتفيالبلدياتأوالعاصمةأمانةمعبالتعاون

الجثةنقليجوزولا،الوفاةفيهاحدثتالتيالمدينةمقبرةفيالمرضلهذا

.الوفاةمنطقةخارجمنطقةإلى

.(995/)،،القرآنلحلومالجامع)،القرطبي(1)
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الجثةلفمعمنهاالإنرازاتتسزبويمنع،الجثةمنافذكافةسد4-

بالعمليةالقائمينإلىالتأكدمع،(الفورمالين)مادةبمحلولمث!بعبقماش

.العدوىانتقاللمنعاللازمةالاحتياطاتكافةاتخاذهمبوجوب

وأكالفحممادةمنخاصةطبقةقاعهفيمعدنيتابوتفيالجثةتوضع5-

جوانبويقفل،(الفورمالين)مطهزةمادةإليهومضاف،الخشبنثارة

باللحيم.وفتحاتهالتابوت

،(صم2)بسمكخشبيصندوقداخلفيالمعدنيالتابوتيوضع6-

اللولبية.المساميربوساطةإقفالهويحكم،السوائللنفوذقابلةغيروجوانبه

وإلىالقبرقاعإلىالمطهزةالموادإضافةمع،مترينبعمقالقبريحفر7-

به.التابوتتغطيةبعدالتراب

محضروينظم،الصحيةالمؤسسةممثلوحضورب!شرافالدفنهـيكون

مراسيمانتهاءبعدالمتوفىذويالىالوفاةشهادةوتسفم،بالدفنخاص

الدفن.

الصحيةلترائحالخاضعةالأمراضبأحدالمتوفىجثةنقليجوزلا9-

إلا-الإيدز-المكتسبالمناعيالعوزمتلازمةومرضالنزفيةوالحمىالدولية

الصحيةالاجازةعلىالحصولوبعد،الدفنتاريخمنسنتينفترةانقضاءبعد

.()1(التعليمات)انتهت.الصحةوزارةمنبذلكالخاصة

..احتوتهاكثيرةجهاتمنلوطقومبحقالنازلةالآياتتأتلنالووالآن

،آدملبنيصحيةوقايةبهمالمخصوصةعقوبتهمجعلتعالئاللهأنلوجدنا

عليهمالمتراكمالمحترقبالحصىأجسادهموتغطيته،بالأعماقفدفنهم

يحملونهاالتيالجراثيممنالوقايةأنعلىدليل..الأسمنتيةكالخراسانات

-8191لسنة)98(الرقمالحامةالصحةقانون،الأولىالمجموعة،الدوليةالصحةلوائح)1(

.بغداد،الصحةوزارة،)8(رقمملحق
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زماننافيالإيدزبمرضالموتىدفنوأصبح..هكذا.إلامنهاجمتحضنلا

كثيرآومقاربة،السابقةالتعليماتفيمبينهوكمامشذدةبتعليماتهذا

أشذإجراءاتعقوبتهمخصوصيةفينجدبل،لوطقومعقوبةلنوعية

فيالوباءانتشارواحتمالات،-بالئهوالعياذ-جماعبةعقوبةلكونها؟وأقسى

أعلم.والله.الفرديةالحالاتمنوأخطرأكبرحالتهم

لقؤ/!ةةايهةيتهآؤتقدترتخحا!:كتابهمحكمفيوجلعراللهيقول3-

لنااللهتركهاالتيالبيناتالآياتهذههيفما.35،:العنكبوتأأيغقثوئ

،اقترفوهماعلىوفاقأجزاةلوطقومعذابعلىودلالاتوبراهينكعلامة

؟السلامعليهلوطسيدنانبئهملإرشاداتومخالفتهم

الجغرافيالموقعهو-أعلموالله-والبراهينالعلاماتهذهمنإن

تعالى:قال،ومساكنهمقراهمفيعليهمالعذابنزولمكانفيوالجيولوجي

اللهطمرهمفقد74،:الحجرأ،ليمجيليينجحازصلختينغيتهاممايققاؤآئالزتاقخقفتاإ

ودكتهم،المخترقةالسخيليةالحجارةوغقزتهم،الأعماقفيوتعالىسبحانه

دكأ.

قراهم-موقع-الجغرافيلموقعهموربما،الكرنيةالظاهرةلهذهونتيجة

سابقأ:يسمىكانوالذيح+(-4*ء4)!ء3الميتالبحرحوضفيالمنخفض

العالمفيمنطقةأخفضيعدالذي-)1(المرفقةالخارطةحسب(لوطبحيرة)

إلىوجلعؤاللهأشارحيث(م004)بمقداروهوالبحرسطحمستوىعن

تتدلخالزيىومممالآزضيقأنيور!آلروبمظبتق):بقولهأخرىآيةفيذلك

منطقةأخفض):معانيهامن(الأرضادنىو)،2-3،:الرومأ"مميغلبودث

الجولةوالفرسالرومبينالمعركةفيهوقعتالذيالمكانوهذا(الأرضفي

الحدثموقعفيالانخفاضوهذا،المكيالعهد!الرسولعهدفيالأولى

(1ط)دمقفيالفكردار،(58ص)خيلأبوثوقيللدكتور،االقرآنأطل!ا)1(

.()916صفحةفي)7(رقمالثكلانظر(م1502)
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جقتاللهاتخذهاالتيالأمانتحؤطاتعلىتدل،كبيرةوقائيةطئيةاهميةله

-العذابعليهموقعالذين-القومهؤلاءمحيطمنوالبيئةالبشرلوقايةقدرته

مواقعهمكانتلوف!نه؟أجسادهمفييحملونهاكانواالتيالفعديةالجرائيممن

فيأجسادهمتف!خبعدإفرازاتهملترشبت..بهاالمحيطالمستوىعنمرتفعة

المحيطةالآبارأوالأنهارإلىمنهاوانتقلتالجوفيةالمياهإلىوكذلك،التربة

.المرضوانتشر،العدوىووقعت،التلؤثوحدث،الموقعبهذا

منطقةأخفضهوالعقوبةهذهفيهاحدثتالذيموقعهمكانلماولكن

لانتقالمجاللاف!نه..أجمعالعالممستوىعلىوإنمافقطبمحيطهمليس

أعلىهيبهمالمحيطةالمواقعجميعلأن؟آخرموقعإلىالملوثةالموادهذه

وتقديرهبحكمتهوجلعراللهغطىفقد..ذلكالىإضافة،موقعهممن

،(الميتالبحر)الملوحةشديدةالماءمنببحيرةالعقوبةمكانالعجيب

كالأسماك،فيهتجشأنتستطيعلاالأحياءلأن؟(الميت):بشفيوالذي

الشخصأنبحيث،العاليةوكثافتهملوحتهلشذة؟وغيرهاالمائيةوالنباتات

فيهتعيشلاالملوحةشديدالماءأننعلموكما،يغطسلافيهيسبحالذي

الماءيسحبالذيللملحالعاليالتركيزبسببعليهائقضىوانما،الجراثيم

.والموتبالجفاففيصيبهاح"لاول(303)+!ةاهولالعاليةالتنافذخاصيةبسببمنها

بمادةئغطى-ذكرناكماالشديدانخفاضهإلىإضافة-موقعهمجعللذلك

عازلة(كطبقة)الفعديةإفرازاتهممنتسرئهاحالةفيالجراثيمتقتلمعقمة

.)7(رتمالشكلانظر

منالعذابمنالنوعهذاالمنحرفينالقوملهؤلاءقذرالذيالعظيماللهفسبحان

يحملونه،كانواالذيالوبائيومرضهمدنسهممنالبشريةوخفمق،عملهمجنس

لناوتزك،وانثارهتسزبهوقتغ،الوباءهذاعلىللقضاءالوسائلهذهوجعل

ورحمتيماضتجيماودقيقعظيمعلىبهالنستدلالباهراتوالآياتالعلاماتهذه

المنحرفين.للمخالفينعقوبيهوشديد،الموحدينبالمزمنين

168

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


؟لماذا-(مجرمون)لوطقوم

و2المأزسيلتأقالوآ،نآ!آتمرسمثوقآكاخظبهزتماقاذ!!:تعالىقولهوفي

منإذآلوطنقوم31-33،:الذارباتأ"...طايزينجبزةلمجهتميئزشل!ئخيرمين

هوالجنسيفالشذوذ..كافرونأنهمإلىإضافة،الشنيعبفعلهمالمجرمين

بعضبهيتشذقكماولي!ى،والآخرةالدنيافيعلييماالثةيعاذبئاجراميفعل

،الفردحقمنبأنه):الملحدينمنوغيرهموالماديونالإنسانحقوقدعاة

.(تصرفهفيحروهو

لكونهفقطليس،الكريمالقرآنذلكقرزكماجريمةالجنسيالشذوذإن

والأديانللأخلاقمضادآوفعلآالوبائيةللأمراضوناقلآالبشريةللفطرةمخالفأ

بها،يؤمنونولاالماديونهؤلاءبهايعترفلاالتيالأسبابمنذلكوكير

.صحيحأ.عملهمكانلوف!نه:التاليبالدليلدعواهمدحضنس!تطيعولكن!نا

..الناسعلىوعممناهبنشرهقمنااذاولكن!للمجتمعمفيدآسيكونف!نه

البشرية.وهلكت،الآدميالنسلنقطعلا

قاعدةوهناك،وحقيقةبحقإجراميأفعلآالشذوذمنالنوعهذاكانلذلك

نقومأن:وهي،وضارشرهوأمومفيدخيرهوهلالأعمالمنعملأيلمعرفة

اتباعمنسيحصلالذيماونرى،المجتمعأفرادكافةعلىالعملهذابتعميم

مفيد-مثلآ-الخمرإن:أناصنقالفلو؟العملمنالنوعلهذاجميعأالناس

ورجالآنساةوكبارآصغارآالناسكافةعلىالخمرشرببتعميموقمنا،ونافع

المجتمع3هذافيسيحصلالذيفما..(!يقولونكمامفيدأمرلأنها

لهاحصرلاالتيوالحوادثالمشاكلوتقع،الأمورستضطرب:بالتأكيد

.الحياةعجلةوتقف،المستوياتكافةوعلى

آنينبالخيرينعمونالناسلعاش..قومفيالأمانة-مثلأ-عضمنالوكذلك

.شيءعيشهميكدرلا،سربهمفي

النسللحفظعلينااللهأنعمهاالتيالجنسيةللغريزةبالنسبةوهكذا
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.رعاز

.-ايدل!توا

الشثاحلرصر؟

ال!،6تاتقحثر

رقىزلاا

.لقميحرذا

كتدالحولة

ث!عكا ح!فا
حهبرية

!يتاهلناكسرذ1صركأ

3ك!،لابيسا.يرم!!تبر"

ا!ءي!رقيساص..ا!،بهد2له1عاثر

بخم!!

.ت!نكر!حرفيا!"!.فيءت

تجائعوا4بم!3ناا-ء----*

ص/3-صلم."ت!ابا

ضهالاه/!مأ،تدارارا5"

لذ.ا
ا،.ئغتهأاارسسملى"

آ"."الزسل!لمع!نأت ؟لتد!هـصر"

/لم!-!يأابىرصا
ير05.أ11
ء/ءىضال*شل!لةيا:-إ

.بهابر؟أ!لأ.

السب!بمر

الكر

.ا،ةاإ،نرى؟ط1ا/1

لأى!.-لماالم))د

لا؟مم!هـ-

!ئل!.،2لمأصابر:ببم،لمإ

-/الوج!!!للأ!"لم+!لأبم

د!ثالممتم

*!لاء

العد--ا

.ءانرر

الهمئلامعليهلوط

الميت(البحر)لوطبحيرة

وصئوغر،وغامورةشدوم

ال!،--را

الثفنب

(باط،ا)ععنمأا

!"
"*!!

الميت()البحرلوطبحيرةخارطةصورة)7(رفمالشكل

الملونالملحقراجع
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نقطعلا..لوطقومقغلكماموضعهاغيرفياستعملتلوف!نه؟والذرتة

جريمة.بعدهاماكبرىجريمةذلكوفي،الحياةوتوقفتالنسل

؟لماذا-(مسرفون)لوطقوم

اللهاختارلماذا،81(:الأعراف1"ئ!يفوئئؤمآنتصقيإ:تعالىقولهوفي

!؟والكلماتالمعانيبقيةدونمنإمسرفون"كلمةوتعالىسبحانه

لهافيهدكرتكلمةوكل،الفعجنراللهكلامهوالكريمالقرآنأننعلمنحن

هذهأنعلمأ،فيهتيرذالذيالموقعحسبالمناسبةالخاصةمدلولاتها

وأهللو!قومبحقإلأالكريمالقرآنفيتردلم"ئمتيرفوتإتؤم:العبارة

لملنئحكغطرومممقالواأ:تعالىبقولهيسسورةفياللهذكرهمالذينالقرية

.(91:أي!ئضرفوئ(قمآشضبل:ئحزقى

يلي:مائضيرفوت"قؤمآشضقي!:تعالىقولهمعنىالتفاسيرفيوجاء

.الحرامإلىالحلالمتجاوزون:!الجلالينتفسير"-

إلىمنهنرئكيملكمخققوماالنساءعنعدلتم:أي:(كثيرابنتفسير)-

محله.غيرفيالشيءوضعلأنه؟،وجهلمنكمإسرافوهذا،الرجال

في،،166:العراءأ"وئظقع(شتمتلأ:نظيره:،القرطبيتفسير"-

الله،لحدودالمتجاوزون:والعادون.الفاحشةهذهالشركإلىجمعكم

.مفسدونقومأنتمبل:ومعناه،الفساد:هناالشرف:بحرابنوقال

صحيحة،وكقها،العبارةهذهفيمعانمنورذماخلاصةبعضهذه

الكريمالقرآنمعانيولكن،الشنيععملهموصفةلوطقومعلىوتنطبق

تكنلمجديدةوحقائقمعافيلناظهركلما..والطحثالعلمتقذموكلما،تتجدد

الصلاةأفضلعليهمحمدسيدناالكريمالرسولوصفولذلك،سابقأمعروفة

:أي؟()1(عجائبهتنقضيلاالذيوهو)بالكتابالكريمالقرآنوالسلام

.(القرآنفضائل)عنطويلحديثمنالترمذلىالامامرواه(1)
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قيامحتىالأجيالسائرعلىوعلومهغيوئةوتتدفق،وبراهينهمعجزاتهتنقطعلا

الساعة.

التيالسابقةالمعانيإلىيضافوالذي)مسرفون"لكلمةالجديدوالمعنى

والله-كأنه..بيانهافيوأجادواعليهماللهرضوانجميعأالمفسرونذكرها

يلي:-مااعلم

فيالإنسانيبذلهالذيوالعضليالبدنيالجهدومراقبةالطبيبالفحصثبت

كميةأن:دا*ءدهولهول(4االأ،ألوطقومفعلطريقعنالجنسيالاتصالعملية

يحتاجهاالتيوالطاقةالجهدكميةأضعافهيالعمليةهذهفيالمبذولةالطاتة

بمعدلهيوالتي،زوجتهمعالجماعممارسةحالةفيالانسانويبذلهاالجسم

المبذولةالطاقةكميةانإيضأوجدأنه:القولنافلةومن،()1حراريةسعرةمئة

والطاقةالجهدضعفتكون(الزنا)حليلتهغيرمنامرأةمعأيضأالعمليةلهذه

كماذلكمنأكثرفتكون..لوطقومعمليةأما،(حليلته)الزوجةمعمقارنة

ذكرنا.

ينجزهأنيستطيعأمرفيالإنسانولطاقةلجهدوتضييعإسرافذلكوفي

فيوالأجرالثوابكسبإلىإضافة؟حليلتهمعنفسيةوراحةشرعيةوبصورة

الحديثفيقولهيالمصطفىعنوردفقد؟الحلالمحلهافينطفتهوضع

أياتي،اللهرسوليا:قالوا،"ضذقةأحدكمئضعوفي...":الشريف

..حرامفيوضعهالوأرأيتما:!قال؟!آجرفيهالهويكونشهوتهأحدنا

.()2(أجرلهكان..الحلالفيوضعهاإذافكذلك،وزرعليهأكان

إلىذلكيؤديوماوالطاقةالجهدفقدانفييكونقدهناالإسراف:ف!ذآ

السبثة،العادةهذهعلىالاستمرارحالةفيالصحةوتدهور،الجسمضعف

محأ5?ااءللا5،؟ح-،ولول4ههطه!هأح،ول4االأحول3هأول.3ول*+3احح3هلمس!اهوله!أه(1)

لا.أول7ح33لا،أ(1)899

مصلم.الامامرواه)2(
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ألممتيرفين"جمميلآإتبماؤلآدتئربه!اؤأشرلو(إوصدوا:تعالىقولهفيجاءوكما

أولا:تعالىقولهمن!تفسيره)فيكثيرابنذكرفقد.3(ا:الأعرافأ

وعاداتالزناكانولما،الإسرافذلك،حرامأتأكلوالا:اي؟تسرفوا"

والصحي،والماديالمعنريالاسرافمنفهما..المحرماتمنلوطقوم

بالمسرنين.لوطقومتعالىالثهتغتولذلك

المخالفلعملهموالمناسبةوالمغزىالمعنىالدقيقةالكلمةهذهواختار

والمجتمع.للفردوالصحةوالخفقللدين

وخصوصيةلوطقومقصةمنوالعلميةالطبيةالاستنباطاتبعضهذه

ودراساتاستنباطاتإلىالموضوعويحتاج،بهااللهعاقبهمالتيالعقوبة

،الآثاروعلم،(الجيولوجيا)الأرضعلومفيمتخصصينقبلمناخرى

لقوله؟قصتهمفيالأخرىالعلميةالاشاراتلبيان؟وغبرها،الجغرافيا

لى:تعاوقوله،37،:الذارياتأ"الأصليمآلحذالييخافونللذينفيهأ:اتةؤتريها!:تعالى

.(1ء1373:فاتالصاأ"لغقفوئأقلآلينوبأ!ثفحبيينققييمتخئؤبئؤاتمأ

:القولوخلاصة

عليهموقعالذيالعذابونوعيةلوطقومقصةمنوالهامةالنهائيةالعبرةأن

العقابأن:-والسلامالصلاةوعليهمنبيناعلىجمبعأالأنبياءقصصومن-

فيوأنبياتيرسل!وتعالبموجلعراللهاوامريخالفمنلكلوالآخرةالدنيافي

آلمين)تفخذيى:العزيزكتابهمحكمفيوجلعرلقوله؟ومكانزمانكل

.،63:النورأ"ألزغدابطصيتهئم(ؤيئتةتصحيتهثمأنآضي"غنيفو!تحا

رفيدئهوالحمد،يعلمونلاالناسأكثرولكنأمرهعلىغالبوالله

وسلم.وصحبهآليماوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمين

!يه+عه
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تمةلظا

كلما.والمعارفالعلومتقدمتكلماأنه:المجالهذافيالقولوخلاصة

اكبر،عمقأوأعطتنا،مدلولاتهاوبانت،المجيدالقرآنآياتمعانياتضحت

وكلماالمستقبلفيانهمتأكدوإنني،القرآنيةالإشاراتلهذهأوسعوفهمأ

ورائعةعميقةاخرئوتفسيراتمعافيستظهرف!نه..والمعارفالعلومتقدمت

الذي)المباركالكتابهذامعجزاتمنوهذه،المباركاتالآياتلهذه

واتمالصلاةأفضلعليهالكريمرصولنابذلكوصفهكما"عجائبهتنتهيلا

أنفم!هتملنهالأفاقيفيةاتتاسنريالز):وتعالىسبحانهقالوكما،التسليم

.53،:أنصلتثيهيهأشئصصقيأنةبزئكيكضآؤثتمالحقأنةلهغتتقصتئ

مجالفيالمعطياتهذهيوظفانالاسلاميالداعيةعلىف!ن:لذلك

قؤلاأخسنإؤمق:كتابهمحكمفييقولالذيوتعالىسبحانهالثهإلىدعوته

.33،:أفصلتآلمت!ليلإ،منإئنىلىوقاصئل!ماولمحعلآلئوإددغآتئن

فيالمعاصرةالعلوم)منالأخرىا،جزاءمعومشيئتهاللهبعوناللقاءوإلى

والأعمالالأقوالأحسنإلىيوفقناأننسألوالله(الإصلاميالداعيةخدمة

أجمعين.للقراءونافعةالكريملوجههخالصةجميعاويجعلها

العالمينربلئهوالحمد

الحبالجمبلمحمدالدكنور

اسنثاريطبيب

والةالقرآنفيوالعليالطيالأعجازفيوباحث

المراق-الموصل

-س!!نةا:4"ا،كاطلة54!لا4"055حهول

،
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سورهيالمؤلف

الحبالالستارعبدجميلمحمد:الأسم

العراق-الموصل،م5491:الولادة

الكلىوامراضالباطنيالطب:التخصص

والسنةالقرآنفيوالعلميالطبيالإعجازفيباحث:الاهتمامات

:الشهادات

.م(1)769الموصلجامعةوالجراحةالطبفيبكالوريوس.

.(م)7491بغدادجامعة،الباطنيالطبفيعاليدبلوم.

.م(1)789البربطانيةالملكبةالأطباءكليات.عضو

ام(.)299أدنبرةنيالملكيةالطبيةالكليةزميل.

ام(.)399لندنفيالملكيةالطبيةالكليةزميل.

:تلفالمؤا

القرآنفيالطبا-

القرآنفيالعلوم2-

(الكتاب)هذاالإسلاميالداعيةخدمةفيالمعاصرةالعلوم3

تحت)والانسانالكونفيوتطبيقاتهاالقرآنفيالسباعيةالمنظومة4-

.(الطبع
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فيوإسلامياالدقيقالتخصصمجالفيطبيابخاخمسينمنأكثر5-

العراقيةالمجلاتفيمنشورةوالسنةالقرآنفيوالعلميالطبيالاعجازمجال

والإنكليزية.العربيةوباللغتينوالعالميةوالعربية

قناةفي(القرآنفيالعلمي)الاعجازعنتلفزيونيةحلقاتوتقديمإعداد6-

وتلفزيونالعراقيةالفضائيةالقناةفي(القرآنفي)العلموعنالفضائيةالشارقة

.ونينوىبغداد

العلمي:اللقب

استشاريباطنيةطبيب

:الجمعبات

العراقيةالطبيةالجمعيةعضو.

الكلىوزرعلأمراضوالعربيةالعراقيةالجمعيةعضو.

الكلىوزرعلأمراضالأوربيةالجمعياتعضو.

فيهاالتأسيسيةالهيئةوعضوالعراقيةالاسلاميةالطبيةالجميعةرئيسنائب.

الخيريةالموصلجمعيةرئيس.

الانترنيت:علىوالموقعالمراسلةعنوان

العراق-الموصل(4)820ب.ص-الزهوربريدمكتب

-ول)!!ا:أ!!814500!!لا055"8،!5

*كاكأ.8ا-!ة3"كل!8،.،0ا!1ول"0!810

،"!ي
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ا!كاالملكق

المنطوراللهقرآنالمسطوروالكوناللهكونالقرآن

والطبيعةالإنسانخلقالذيهوالشريعةآنزلالتيفإن

الاخر.أحدهماويفسرمتطابقانفهما

03-27صفحة(والإنسانالكونفيالقرآنيةالمنطومة)موضوعراجع

.121صفحة(السادسالفصل)والكونالقرآنبينوالتطابقالتوازن)وموضوع
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ة!لم!!لم

والسنة"القرآنفيجاءلماالأجنهعلممطابقة"

مرورأالمتكاملالخلقمرحلةحتىالنطفةمنالجنينخلقمراحل

،المؤمنون"سورةفيالكريمالقرآنذكرهاالتيالمراحلويقيةوالمضغةبالعلقة

الحديثالاخنهعلمفيماجاءبذلكسابقأ

121(و41صفحةراجع)
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علمتطابق

معالأجنه

النبويالحديت

الشريف

43(صفحةراجعأ

كتاب:رلمصدا

بم!(فىالرشولبينات)

ومعجزاتهأ

الشيخ:تأليف

الزنداتيالمجيدعبد

طباعة

مركزالبحوث

الإيمانبجامعة

(م4002)صنعاء

3*!م!!!ثسهحصيمنملعومتكلضتمشمص!
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54صفحةفي()الطبيعيةالاموميةالرضاعةفوائد:موضوعراجع

الامينوسيالسائلبزلبواسطةالولادةقبلالوراتيةالامراضتشخيص

16صفحةراجع.لهاكعلاج(المرضعات)حليبالمحزمةالرضاعةواستعمال
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الرئحىالحركياللطءالمركزىالاخدودالرنهىالج!دىالحسياللحاء

الجسدالاحاسارتاطمنطقة

ابمريالارباطنطقة

لبمرىاءللحماا

االكلاممنطقة

فريخك)نطقة

الحركة،

لجبهي(

!الناصية

الحهى(المص-أماقدمة

الحركيةلكلام

برركما(

الرئ!السمعياللطء

*م

س!ول

ص!/ا

حمعت!

!1
!عه

!!

هـعف!مصي--

!!7!ب
!!!

مبيم!بمبعصجم!

3!3،عهاء،ول

ولءس!3

هتىصى
"8.!ي

ثن!2
ص!*!

بيانمعالمختلفةالمخقشرةمناطقيظهرفيهالدماغمنالأيسرللقس!اجانبيةصورة

الجبهيالفصمنالأماميالقسموكذلكوالإنكليزيةالعربيةباللغتينوظائفها

81(صفحة)راجعالبحثموضوع(الناصية)
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9119ء9!ولول59،9ولول99!9!أئمول93

ولح؟*كا!!كالا4اةأ4

34ء،ء9?ةمة2ء98*أ،1ءأم،5
3ءمههـ+8ءح8*9ولأ؟ة"ولء35"*أ5ول-

اء+اء(ا"لال!"ءلا+115ءه!لا75أم19

لاهـولهـه035هـولولمأ+ء،85،0ءحه!31

لاء8ء+02+ء(أ4لا.)ء+5ء!لا؟ا3+48

اءس!5*ء+335ول،؟1،ص!5++4آ!لا8ء5لام-

83أ7ة؟أ5أ88لاااةهـ3أء(055!4-ول5

س!5لاه5ء"35أح!5كا!ا3ء4لاءس!ل!،9لا).

خاطئة"ثادبةلاصيه11

يطهركماالقراراتواتخاذالعلياالذهنيةالمراكزحيثالناصيةفيمركزالكذب

الوظيفيالمغناطيسيجهازالرنينبإستعمالالكذبتمارسالتصويرلإمرأةفي

(81صفحةراجع-الفرنسيةالمصدرباللغة)

182

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ناصيتهعلىالسجودحالةفيإنسانبشكلفيهيظهرللدماغوأماميةجانبيةصورة

(82صفحة)راجعالجمجمةوداخلخارجوذلك(الدماغمقدمة)

ءطس!!ك!"الم ،ر،،
أ؟أ!..ول

ه،:بر!ء،!

!!ثأ!ص!

!م!ج؟--ءء/،///+لم
كا.ا،.-6 ؟/1؟"!كا

،.!لأالبما)!9*1صلمأ!!11
إ.

،-ف!األا!--ا

1اا/عال!

الاررق(باللون)الشوكيالنخاعسائلفيهيظهرللرأسطوليمقطع

الوضوءعنكنايةيوميأمراتخمسيتجددوعليهويحافض!بالدماغمحيطأ

82(صفحة)راجعالخمسالصلواتفي
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يخ!بالب!ؤأئققر)الشض!ق

يقععندماوذلكللشس!كليلخوترانعةومورةنوضيحيرسم:(أثنبي!يزأنمزتقديرةام!يدةصدفة

ائمىقطرمنمرةبأربعمانةأصنرالقمرتطريكنلمولو.متقيمخطفيوالأرضالشس!بينالقمر

خصانصمنالكثيرالإنانتعنمالخسوتومن.لثمىكفيخسوفحصلمامرةبأربعماثةمنهاإليناواترب

القمرفطرنبةعنالحسايةالمعلوماتمنهااستقيناالتيالفلككتبكلأنوالعجيبوبزاتها.النسمس

الإتاقأفل.سيدةصدفةاوعجةمفارقةإلىذلكارجعتالأرضعنئعدهماونسبةوالئسس

كقرةاما

15؟

-.

-"

501

؟..:

05

أئقلإيمص!كآنغزخولبغاذختىقنافيذقذزناة)ؤأئققر

نفهحولالقمريدورالأرضحولكاملةدورةخلال:والثس!للارضبالشبةالقمرلمنازلتوضيحبةصورة

انصفاماللثصالمواجهءالمفينمفهإلامنهلنايبدولالذلك،الزمبةالمدةنفسفيالأرضوحول

الفلةؤلانعالىتولهمعانيمنمننوهولنابالنسبةنهار.يسبقلاالقمرفليل،سرمديليلفيفينرقالآخر

04()يد:الئفابرأضايق

94!!ك!9

القرآني(الارضعلممن)كتاب:.المصدر69صفحةالثاث(الفصل-الفلكيةالعلومفي)موضوعراجع

7991()سنةبيروتللملاييندارالعلم-الشريفللدكتورعدنان

184

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


كتابعنتوضيحيةصورةفيالسبعبطبقاتهالآرضيالجويالغلاف

بالفرنسية(-أمستردام،لايف-تايممنشورات،الجويالغلاف-الأرضكوكب)

(؟!29!ظ!بمراجب!)

62-63صفحةالشريفعدنانللدكتور(القرآنيالأرض)علمكتابمنالمصدر

(7991)سنةبيروت-للملاييندارالعلممطبعة
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الو!الرهم!الةكح!

نههومغ8أسمممرءدحندوهرلمادم!اسو!%بغبهومهأت!آسأ،له!أدحيغا)هـهةل!

"يأ7-ال!ار،مر،4(الضمهرفيدفوم!الينةفهفوروة

الرياضجاصعةفيالمساحةهفعصةثسمرئيسال!ينكمالحسينالعكتيرالاستازثراسة:المصر

خلا!امنتيصلوالتي(3991)لعام)68(العلد39()صضحة()!مصجمةثيخثصتهاالمنشير

تكينأناكهيةالحكيمةاقت!وهكذاالأرضيةالكرةسطحعلىأليابسةهركزهيالمكرمة!كهان

،هكانكلفيالم!ململونقبلةتكونوأن(للناسوضحبيت)اولالحراح!الميسجدفيالمشرفةالكعبة

...ال!قرى()امالكريم(لترانعليهاأطلقطنل!

123صفحة(المكرمةمكةإلىالصلاةفينتوجه)اذاموضوعراجع
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عقارباتجاهبعكسالارضوحولنفسهحولالقمردورانإتجاهيبينتوضيحيمخطط

اتجاهبعكسالشمسوحولنفسهاحولالأرضودوران(الغربإلىالشرقمن)الساعة

(الاشودالثقب)مركزالمجرةوحولنفسهاحولالشمسودوران.كذلكالساعةعقارب

المشرفةالكعبةحولالطوافظاهرةمعيتناسقوهذا.أيضآالاتجاهبنفسمجموعتهامع

والنظاممركزالجتبهوالذيالأسودالحجرمنابتدءأ،كذلكالساعةعقارباتجاهبعكس

كذلكويضبطينطمالذي(الأسودالثقب)وكأنهالكعبةحولللطائفينبالنسبةوالضبط

تعالى:قال.حولهللدورانفيهاالتيوالكواكبالشمسيةوالمجموعاتالمجراتحركة

04:يس"يسبحونفلكفيالنهاروكلسابقالليلالقمرولاتدركأنلهاينبغيالشمسلاإ

منمبتدئينالساعةعقرباتجاهبعكسالكعبةحولنطوف)اذا135صفحةراجع

.(الأسودلحجرا
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الك!ف""أهدلك!فالم!تيثيفالموق!عةألوربعض

قصتهممنالمستنبطةوالعلميةالطبيةالإشاراتأهم

(014صفحة-الثامنالفصلراجع)

ا!

ئة-سه!حى"؟ا+-!س!-!صد-03--*.ص3

3!7!7--3-لأ7*ك!حمسهثيكليصأ!ط!سميسى

،وفىتقمشيزا!م!ؤئري!كؤيحمفورأأ!رر!؟!-

مذ-هالأ!!أ1(2111لأأ!أ؟9(المأ!ا!كسسسىول

8244لأ3أكمأكا!المكاى9!الميا29!إآلم!/،!

!--.-ء-391ي!!؟)9"يايا3ي!؟131"2!لم(93

،)غالأبميا(آآط!!4؟؟!"د*لاعء

3ء!0؟3

-،،!.!3*

للدلالة(الكهفأهل)كهفموقعأماموضعتحديثةحجريةلوحة

جنوبفي(الرقيم)الرجيبقريةفيإكتشافهأعيدالذيموقعهعلى

6391عام(نالاز)عمان
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وهوالمدخلىويطهرفيه(والرقيمالكهفأصحاب)لكهفالأماميةالواجهه

بالقدرالشمسأشعةلوصولالمثاليالإتجاهيمثلوالذيالجنوببإتجاه

فيه.الراقدينلفتيةاأجسادطفادةالكهففضاءلتعقيمالمناسب

منهالعلويالقسمعلىالمقامالمكتشفالمسجدمنبقايايطهروكتلك

(155صفحةراجع)الكريمالقرآنذكرهوالذي

918
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الكهف(أهل)كهفداخلمنصورة

الحجريةالاضرحةبعضوكذلكالداخلمنالكهفسعةفيهايطهر

الكهفأصحابفتيةلعددوالمطابقةالمكتشفة

(156صفحةراجع)
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الكريمالقرآنذكرهالذي(الكهفأصحاب)كلبفكلعطامصورة

إلىترجعوالتيالكهفداخلفيالمكتشفةالبيزنطيةالنقودبعضمع

قصتهم.وقوعأحداثزمان

(155صفحةراجع)
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.إنوع.

.السئؤيداء

رقلأزا

الشثامبصرث

الحلإبقصر

عمرذقصر

الز00

عغان

حيفانر

يثئمهلمعتديترية

حا/

يافا-صلبر.

لزملة

.ثنئابم!نبعبنر

لموجاا

ابشتوبك

.رحذآ

معان.

لبتراا

النقب

اله!تلامعليهلو!

الميت(البحر)لوطبحيرة

وصئوضكر،وغامورةشدوم

أيلة()المب!به

!يما!!

العقابعليهاوقعالتيوالقرىلوص!بحيرةموقعتبينخارطة

المستنبطةوالعلميةالطبية)الإشاراتموضوعراجع

ا-06173صفحة(السلامعليهلوص!قومعقوبةمن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


هرل!صاا

المربية:المصادر:لأأو

الأرلى،الطبعة،العباديمحمود،والأردنفلسطينفيالإسلاميةالآثارا-

.(7391)،عمان،التعاونيةالمطبعة

الفكردار،خليلأبوشوقي.د،(أعلام،أقوام،أماكن)القرآنأطلس2-

.(1502)،الأولىالطبعة،بدمشق

،جرارنهادبسام،النتائجتنتظرمقدماتالكريمالقرآنفي(91)الرقمإعجاز3-

.(4991)،2ط،والنشرللطباعةالإسلاميةالمؤسسة

الشعب،دارمطابع،3ط،نرفلالرزاقعبد،الكريمللقرآنالعدديالإعجاز4-

.(7591)،القاهرة

أبحاثمن،وزملاؤهكمالمصطفىأحمد،الناصيةفيالعلميالإعجاز5-

،آبادإسلامفيالنبويةوالسنةالكريمالقرآنفيالعلميل!عجازالأولالمؤتمر

.(المكرمةمكة)الإسلاميالعالمرابطةمطبعة،(8791)باكستان

الطبعة،ظبيانتيسيرمحمد،الكبرىالقرآنيةالمعجزةوظهورالكهفأهل6-

.(7891)،القاهرة،الاعتصامدار،الأولى

من،وزملاؤهالزندانيالمجيدعبد،والسنةالقرآنفيالعلميالإعجازتأصيل7-

،آبادإسلامفيالنبويةوالسنةالقرآنفيالعلميل!عجازالأولالمؤتمرأبحاث

.(المكرمةمكة)الإسلاميالعالمرابطةمطبعة،(8791)باكستان

،بيروت،الجيلدار،الأولىالطبعة،كثيرابن،العظيمالقرآنتفسير8-

(8891).

دمشق،،الفكردار،الأولىالطبعة،الزحيليوهبة،المنيرالتفسير9-

(1991).
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القاهرة-الإسلاميةالمطبوعاتمؤسسة،طا،الرازيالفخر،الكبيرالتفسيرا-.

.سنة()بدون

دار،هط،الكشميريشاهأنورمحمد-المسيحنزولفيتواتربماالتصريح11-

.(م1)299بيروت-القلم

.(8191)،الفكردار،السيوطيالدينجلالللعلامة،الصغيرالجامعا-2

الكتبدار،القرطبيأحمدبنمحمداللهعبدلأبي،القرآنلأحكامالجامع13-

.(8891)العلمية

المعهد،العلوانيطه،الكونوقراءةالوحيقراءة،القراءتينبينالجمعا-4

.(4991)،باريس،الإسلاميللفكرالعالمي

بغداد،منيرمطبعة،الخالقعبدالغنيعبدالعلامة،الشئةحجيةا-5

(1991).

العربية،الدار،فرحاتومحمدالشيخاللهفتح،الماءعنالعلمحديثا-6

.(8791)،ليبيا

،بيروت،الجيلدار،الأولىالطبعة،شلبىمحمود،الكهفأصحابحياةا-7

(8591).

الدار،الأولىالطبعة،البارعليمحمد،والقرآنالطببينالإنسانخلق18-

.(8791)،جدة،رالتوزيعللنشرالسعودية

مطابع،الكريمعبدشريف،رالقرآنرالعلمالأدببينفكريةوتأملاتخواطر91-

.(8891)،مصر،لأخبارا

النفائس،دار،الرابعةالطبعة،خانالدينوحيد،العلممواجهةفيالدين0-2

.(8791)،بيروت

دار،الأولنالطبعة،حامدأحمدحامد،الإنسانجسمفيالإيمانرحلة21-

.(1991)،دمشق،القلم

والشؤونالأوقاتوزارة،الأشقرسليمالطمحمد،القديرفتحمنالتفسيرزبدة22-

.هـ(5041)،الكريت،لإسلاميةا
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،(القرآنيةالآياتفيالعلميةالإشاراتلتفسير)منهاج،القرآنفيالطب23-

النفائس،دار،الأولنالطبعة،العمريووميضالحبالجميلمحمد

.(7991)،بيروت

الحبالجميلمحمد،(والتطبيقللدراسةتربويمنهاج)،القرآنفيالعلوم24-

.(8991)،بيروت،النفائسدار،الأولىالطبعة،الجواريومفداد

والنشرللطباعةالعربيةالدار،الرابعةالطبعة،قطبصيد،القرآنظلالفي25-

.(6891)،بيررت،رالتوزيع

الطبعة،النعمةإبراهيمتأليف،اللهإلىالدعوةفيالنبويةالحكمةمنقبسات26-

الموصل.،الكتبدارمطبعة،(م9991)"الأولى

الطبعة،عرابيالحميدعبدرجاء،العظيمالكونفيوالإنسانوالأرضالكون27-

.(4991)،دمشق،الخيردار،الأولى

6العدد،الإسلاممنارمجلة،المؤمنحيدر،عمانفيالرجيبكهف28-

.(9991()38-43ص)

المرقم،العامةالصحةقانون،الأولىالمجموعة،الدوليةالصحةلوائح92-

.بغداد،الصحةوزارة(8)رقمملحق،(8191)لسنة(98)

القلم،دار،الثانيةالطبعة،مسلممصطفى،الموضوعيالتفسيرفيمباحث03-

(7991).

الفكر،دار،الباقيعبدفؤادمحمد،العظيمالقرآنلألفاظالمفهرسالمعجم31-

(8191).

وحيدار،الشنقيطيالمرابط،والكرنيةالقرآنيةالحقائقدلائلاللهمعرفة32-

.(م2002)،الأولىالطبعة،دمشق،القلم

الطبعة،دمشق،القلمدار،الأصفهانيالراغب،القرآنألفاظ.مفردات33-

.(6991)،الأولى

الشريف،عدنان،الكريمالقرآنفيالعلميةالثوابت،القرآنيالطبعلممن34-

.(7991)،بيروت،للملايينالعلمدار،الأولىالطبعة
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ط!5

-36

-37

-38

-93

-41

-42

-43

-44

الزندانيالمجيدعبد،الكريمالقرآنفيالبحاربينوالحواجزالمصبمنطقة

.(9891)،المكرمةمكة،الإسلاميالعالمرابطةمطبعة،وزملاؤه

،الإنسانفياللأآيات:بجزأيه،والسنةالقرآنفيالعلميالإعجازموسوعة

دمشق،،المكتبيدار،النابلسيراتبمحمد.د،الافاقفياللهآيات

الأولى.الطبعة

الكتبدار-الغزاليحامدأبو-الحسنىاللىأسماءشرحفيالأسنىالمقصد

.(م4002)بيروت،العلمية

للطباعةالكتبدارمؤسسة،الأحدعبدميخائيل،المبسطةالفلكيةالموسوعة

.(7791)،الموصل،والنشر

.(م4002)،بيررت-النفاثسدار،عرموشهاني،النحل

العدد،العربيمجلة،العمرانياللهعبد،الكهفوأصحابالسبعةالنيام

.(7691)نوفمبر،(216)

الآفاقدار،البنداقصالحمحمد،القرآدطرآياتلألفاظالرحمنهداية

.(م8191)،الأولىالطبعة،بيروت،الجديدة

الوعيمجلة،ظبيانتيسيرمحمد،القرآنعنهتحدثالذيالكهفهوهذاهل

.(991آ)،الرابعةالسنة،47العدد،الإسلامي

القرآنية،للدراساتنونمركز،جراربسام،والحسابالسنينعددولتعلموا

.(9991)،القدس،الأملمطبعة،الأولىالطبعة

(م002)5بيروت،العلميةالكتبدار-العبيديفائقخالد-الأرض

لانكليزبة.االمصادر:نيأثا

04ا،!لااول،4اح!مأ23(")4!و،53"3ص!حأ،ح"!مآه3ول،+س!38ث!244ص!،4"140*!

مأ5ول4هول

2.ء*هح*53ثاء*403ول45هـلأ*لألأ:*415اهولس!ء433ول4ح.433ءء4،ةأهول،

)ذص!4+4،اهولل!34ول4ءول؟!4014!ه،ة441أول53ح-لأ3ول.

ر.47"أ43هاول3(1)999"عص!،3حا"ز43ول4(ء،3"ءةس!ةولا"ص!4لأأس!حول،4ث!،8س!،4

5*ول!حاطأأسأ83،87*ة!!ه"ول.،.
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ول4*!40أ!ة!ءهولأحز*!"ء+(3()7391!لا؟)04.ط80،اط*هولح83اص!*ء؟ل!اص!ه

13،ح.*-3ول3ول.

403،0.5)أ"حكا*ه45وله،ول4ح434حلأ*4ح43لا"ه3س!ة3(1)"لا؟:لأص!لأعء*ص!.

*4(ء"7!8ك!لا،4"4ةح"أول"140ح05ك!.3.!ح!4448.

3103313.6،ث!3لأ*!حول3)ص!ا3آهاءول؟ص!،13ولع!4ءحةحول.1"5424أأ؟30(894)3،!ك!ولولح4ث!

".كاء"314فى!مماول،ء3!ص!4كاول،ولول7حك!38لهةول،41-ءول)-كرىول.

7.محأ3?ا."ءاس!*فى-ولول،*؟4هطهءه،ص!8ول41الأ4*ثاحثاهفى"لاع،3احح303

س!515ول؟1،ولى78ص!كهع4؟لا(8991).

8.!ث!،4ء7!"،!ح*"ه"رره*راولح48حاول44الأ4534!،ولحاه+لأ*!،لا!ها*"4حف!ء)3)

ول144"4هولفى38ء4ول4،44هول(3891)"لأ:ك!حأ"4صأ.،"535س!،*.".ثرول،ول4ص!!يء5!

3ء"اول-4؟)ا"4("،أا،4ءا"ا،!اح44!لة).

الفرنسية.المصادر:نيأثا

01ولسأاح4"أولس!ء"ممأص!74!2(4!لأكا:!صأولول4"لهةلااة33هول-محأ33!48*أ

ء*كأ،3ه"أولكة4ح3،ح!-7)هص!5:،"ولةهأ4"كاثه5ف!.3!أط3هول"ع3*،!.

3.2لأ!3)ءح!71404!(2ه20)،حح44ع!*ء3وو4ولحولولءول4ولحفى!لا":،"ءولولحول

هح""ه34ح"ك!3401.0(حع7أح3)ع.27-233.57!ةس!س!

8!ي،
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الكتابفيالجداولدليل

الجدولرقم

:(1)رقما-جدوك

الكريمالقرآنفيومشتقاتها)الرضاع(كلمة-

:2()رتمجدول2-

الإنسانجسمفيالمفاصل-عدد

:)3(رقمجدول3-

الكريمالقرآنفيو)البحر()البر(كلمةتكرار-

:(4)رقمجدول4-

الإنسانجسمفيالحديدمادةتوزيع-

:()5رتمجدول5-

الكريمالقرآنفي)سنة(كلمةتكرار-

:)6(رقمجدول6-

الكريمالقرآنفيوعقوبتهملوطقوم-

!يمعه

891

الصفحةرتم

52

83

98

116

013

016
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الكتابنيرالصورالأشكالدليل

الصفحةرقمالشكلرقم

:(1)رقمالشكل-ا

92والانسانالكونفيالقرآنيةالمنظومة

:)2(رقمالشكل2-

97()الناصيةالإماميوقسمهالإنساندماغ

:)3(رقمالشكلص!

بالجهازالكذبمركزتظهرالدماغفيالناصيةصورة

18المغناطيسيللرنينالوظيفي

:()4رتمالشكل4-

28السجودحالةنيالإنساندماغ

:()5رقمالشكل5-

)البروتوبورفرين(العضويللمركبالكيماويةالصيغة

511الستلأواصربا(ول4)كلح()الهيمبالحديدطهوارتبا

:أب)1-)6(رقمالشكل6-

158والرقيم(الكهف)أصحابلكهفالأماميةالواجهةصورة

915الدلالةولوحة

:)7(رقمالشكل7-

الميت()البحرلوطبحيرةخارطة

للبحيرةبالنسبةوموقعهالوطأقواموقرى

"8

991

916
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أ!!ى

لموضوعا

.........................منهابدلاكلمة

........................الكتابيديبين

..............النعمةإبراهيمالشيخفضيلةتقديم

....النابلسيراتبمحمدالدكتورالشيخفضيلةتقديم

..........!.....العلممنالإسلامموقف

.........!ا..........علميةمعجزةالقرآن

........!االقرآنيةللآياتالعلميةالحقائقمطابقة

الطبيةالعلومفي:الأولالفصل

......00000000000000000005الأجنةعلما-

....الشريفالنبويالحديثمعالأجنةعلمتطابق

الإسلاوالتعاليمالطبفي)الأمومية(الطبيعية2-الرضاعة

............للطفلبالنسبةالطبيعيةالرضاعةفوائد

.............للأمبالنسبةالطبيعيةالرضاعةفوائد

....والمجتمعللأسرةبالنسبةالطبيعيةالرضاعةفوائد

..................الكريمالقرآنفيالرضاعة

............الشريفةالنبويةالأحاديثفيالرضاعة

..................الصحابةأقوالفيالرضاعة

102

لصفحة

7

9

17

33

93

43

45

46

94

05

52

53

0053
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لموضوعا

....................الفقهاءوأتوالالرضاعة

......................الإرضاعفيالأمحق

...................الرضاعأجرةفيالأمحق

..............ومقدارهازمنهاالمحرمةالرضاعة

..........(التحريممنالحكمة)المحرمةالرضاعة

........العلاجيةالرضاعة-علاجالمحرمةالرضاعة

البشرية.وأنماطهالبقرجنونومرضالوقائيةالرضاعة3-

....!..................والناصيةالدماغ4-

..:.................الشركيالنخاعسائل5-

.............الإنسانفيالجسممفاصل6-عدد

.....التركيبواعادةالتخليقمركز-الذنبعجب7-

...الكريمالقرآنفيالمرأةوكلمةالرجلكلمةتكرار8-

.............الجغرافيةالعلومفي:الثانيالفصل

.......ء..................والبحرالبر-ا

.........................والنهارالليل2-

.......................الأربعةالفصول3-

...........الأربعةالفصرل!لظاهرةالعلميالتفسير

............................الجبال4-

..............الفلكيةالعلومفي:الثالثالفصل

..................والقمريةالشمسيةالسنةا-

............................2-الشمس

3-القمر....................ء........

.......................لقمروالشمس!ا-4

252

لصفحة

0054

0054

0055

0056

0057

0006

0068

0097

0082

0083

0084

0087

98

98

59

09

19

39

69

69

79

79

99
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لموضوعا

....ليوما5-

0005لشهرا6-

والسنينالسنة7-

....................الأحياءعلمفي:الرابعالفصل

.....................)02*(الحياةأساسالماء1-

............................والهواءلماءا2-

()16والعددوالعلمالقرآنفي(النحلو)مملكة(مريمابن)عيسى3-

.............والمعادنالكيمياءفي:الخامسالفصل

.............................)ص!ع(الحديد-ا

..............الدخانح(20الكاربون)أوكسيدثاني2-

..العلياالجوطبقاتفيالجريوالضغطالأوكسجيننقص3-

......والكونالقرآنبينوالتطابقالتوازن:السادسا"لفصل

.....بر..الإنسانخلقومراحل(آدمو)بني()الفرقانا-

...................(السبعوالأرضون)السموات2-

.....................(الضوئيةو)السنة3-)السنة(

..............الضوءسرعةحسابفيالقرآنيةالمعجزة

.................كونيةشريعةالقرآن:السابعالفصل

...........؟المكرمةمكةإلىالصلاةفينتوجهلماذا1-

...؟الساعةعقارباتجاهوبعكسالكعبةحولنطوفلماذا2-

............الأسرد؟الحجرمنالطوافنبدألماذا3-

...........لف!بم......الأسود؟الحجرنقبل4-دماذا

.............؟أشواطسبعةالكعبةحولنطوفلماذا5-
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0001

101

151

301

401

113

113

118

118

121

121

124

912

013

0132

0133

0135

0135

0137

00138
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لصفحةالموضوعا

0000041والعلميةالطبيةالإشاراتأهم-الكهفأهلقصة:الثامنالفصل

000000000000000000000000000041القصةمنوالهدفالمقدمة

041"...............................القصةومكانزمان

00000000000000000000000000000143العامةالعلميةالإشارات

000000000000000000000000000000000514الطبيةالإشارات

00000000000000000000000000000145السمعحاسةتعطيلا-

14آ.......................الشبكيالمنشطالجهازتعطيل2-

000000000000000148وصحيأطبيأسليمةاجسامهمعلى3-المحافظة

0000000000000000000000000000151تجريبيحيوالطالكلب4-

0000000000000000000،000000152والجغرافيةالفلكية!إلإشارات

0000000000000000000153(العدديالإعجاز)الحسابيةالإشارات

00000000000000000000000000000000155الاثاريةالاشارات

061لوطقومعقوبةمنالمستنبطةوالعلميةالطبيةالإشارات:التاسعالفصلحى

......................................مةالمقلى

......................المستنبطهوالعلميةالطبيةالحقائق

....................)الإيدز(بمرضالموتىدفنتعليمات

..........................لماذا؟()مجرمونلرطقوم

...........................لماذا؟()مسرفونلوطقوم

...................................القولخلاصة

......................................الخاتمة

................................سطورفيالمؤلف

..................................الملونالملحق

......................................المصادر

!!!؟!!،

402

016

161

165

017

171

17بم

174

175

177

391
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لصفحةالموضوعا

00000000000000000000000000000891الكتابفيالجداولدليل

0000000000000000000000000000991الكتابفيالأشكالدليل

00000000000000000000000000000000000000102الفهرس

!يم8!ب
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